
 1 

město Slavičín 
 

r S N E S E N Í 
 

105. – mimořádná schůze Rady města Slavičín, 
konané dne 18.10.2010 

 
 
 

 
Rada města Slavičín 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření darovací smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a mikroregionem Luhačovské Zálesí, 
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ: 70287201 dle přílohy č. 2221-10-P1 
 

 
Rada města Slavičín 
 
r o z h o d l a 
 
a) o výběru nejvhodnější nabídky ve smyslu §81, odst. 1., písm. b) zákona 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na  veřejnou zakázku 
na dodávky na akci: „Sběrný dvůr a rozšíření separace odpadů - Slavičín“, část č.1, Sklady, 
nádoby, příslušenství, zadávanou ve Zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu zákona. 
Nejvhodnější nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, ve výši, 636 493,- Kč vč. DPH, je nabídka 
uchazeče MEVATEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 ROUDNICE NAD LABEM, IČ: 62742051, 
DIČ: CZ62742051 (1. pořadí). 

 
 a o  dalším pořadí nabídek ostatních uchazečů:  
 
 Výsledné pořadí nabídky  Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče 
  2.    ELKOPLAST CZ s.r.o. Štefánikova 2664, 760 01 Zlín 
  3.     MONZA CZ, s.r.o., U Vrby 662, 763 15 SLUŠOVICE 
 
b) o výběru nejvhodnější nabídky ve smyslu §81, odst. 1., písm. b) zákona 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na  veřejnou zakázku 
na dodávky na akci: „Sběrný dvůr a rozšíření separace odpadů - Slavičín“, část č.2, Malý 
nakladač, zadávanou ve Zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu zákona. Nejvhodnější 
nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, ve výši, 1 040 400,- Kč vč. DPH, je nabídka uchazeče 
ZETES Servis, spol. s r.o., Štefánikova 932, 687 71 BOJKOVICE, IČ: 46975527, 
DIČ: CZ46975527 (1. pořadí). 

  
 a o  dalším pořadí nabídek ostatních uchazečů:  
 
 Výsledné pořadí nabídky  Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče 
  2.  ZETES Servis Zlín, spol. s r.o., Nábřeží 578, 760 01 ZLÍN-

PRŠTNÉ 
  3.    TopKarMoto s.r.o., Dlouhoňovice 22, 564 01 ŽAMBERK 
  4.    ELKOPLAST CZ s.r.o. Štefánikova 2664, 760 01 Zlín 
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c) o výběru nejvhodnější nabídky ve smyslu §81, odst. 1., písm. b) zákona 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na  veřejnou zakázku 
na dodávky na akci: „Sběrný dvůr a rozšíření separace odpadů - Slavičín“, část č.3, – 
Kontejnerový nosič, příslušenství, zadávanou ve Zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu 
zákona. Nejvhodnější nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, ve výši, 2 534 400,- Kč vč. DPH, 
je nabídka uchazeče CSAO, spol. s r.o., Bílanská 2595, 767 01 KROMĚŘÍŽ, IČ: 44963823, 
DIČ: CZ44963823 (1. pořadí). 

 
 a o  dalším pořadí nabídek ostatních uchazečů:  
 
 Výsledné pořadí nabídky  Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče 
  2.    FORNAL trading s.r.o., Kotojedy 14, 767 01 KROMĚŘÍŽ 
  3.    ELKOPLAST CZ s.r.o. Stefánikova 2664, 760 01 Zlín 
  4.    A-TEC servis s.r.o., Příborská 2320, 738 21 Frýdek-Místek 
 
d) o zadání zakázky malého rozsahu postupem ve smyslu zásad § 6 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a souladu s metodickým pokynem SFŽP 
ČR, na stavební práce: „Sběrný dvůr a rozšíření separace odpadů - Slavičín“ - STAVBA, za cenu 
obvyklou ve výši 3 689 787,60 Kč vč. DPH, uchazeči První KEY-STAV, a.s, Lánská 128, 739 61 
TŘINEC, IČ: 25385127, DIČ: CZ25385127 

 

 
Rada města Slavičín 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Milanem Andersem, Nevšová, na stavbu „Rodinný 
dům Nevšová, parc.č. 2936 a 2937 – vodovodní a plynovodní přípojka“ dle přílohy č. 2223-10-P1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    .............................................. 
    Ing. Jaroslav K o n č i c k ý  

           starosta   
 
 
 
 
 
 
 

     ………………………………….. 
                                        PhDr. Ladislav S l á m e č k a                                        
    ověřovatel  
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