
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  28/2015 

ze dne  5.  10.  2015 
 
 

282/2015 Pronájem nebytových prostor pro Základní uměleckou školu Zlín 
Rada města schválila přílohu č. 1 Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor  
uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Základní uměleckou školu Zlín  pro 
účely výuky hudebních oborů v Základní škole Slušovice. 
 

283/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru 
Rada města schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru, která byla 
pořízena na financování stavby bytového domu č. p. 590 v ul. Dostihové. 
Dodatek řeší problematiku případných záporných úroků.  
 

284/2015 Dodatek č. 2 ke smlouvě o umístění zařízení – Vodafone Czech 
Republic, a.s. 
Rada města schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě se společností Vodafone 
Czech Republic, a.s. s tím, že doba trvání smlouvy se prodlužuje o dalších 
pět let, tj. do 26. 10. 2020. 
 

285-7/2015 
 

Plynová kotelna pro tělocvičnu 
Příkazní smlouva – MCI Servis, s. r. o.  
Rada schválila příkazní smlouvu pro firmu MCI Servis, s. r. o., na základě 
které firma provede výběrové řízení pro zakázku „Plynová kotelna pro 
tělocvičnu“. 
 
Oslovené firmy 
USNESENÍ č. 286/2015 
Rada města schválila seznam oslovených firem 
INSTA HEL, Kamil Elšík, Dlouhá 4216, Zlín 
Vodo-topo-plyn, Richard Chrastina, Klečůvka 54 
RM GAS, s. r. o., Záhumení 325,  Hvozdná 
ELGAS  Zlín, s.r.o., K cihelně 218, Zlín - Louky 
 
Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
Rada města schválila komisi pro otevírání obálek a  komisi pro hodnocení 
nabídek. 
 

288/2015 Pronájem zahrádky u domu č. p. 197 – 1 díl 
Rada města schválila pronájem 1. dílu p. č. 990 (zahrádka u domu 
č. p. 197, Dlouhá 197, Slušovice za stejných podmínek, jako mají nájemci 
dalších dílů parcely.  
 

289/2015 Schválení smlouvy o dílo s SÚS Zlínska pro zajištění zimní údržby na 
kopcovitých místních komunikacích  
Rada města schválila smlouvu o dílo se Správou a údržbou silnic Zlínska, 
s.r.o. na údržbu kopcovitých místních komunikací za cenu 3 290 Kč/zásah 
a případné pluhování 300 Kč/zásah, která bude v platnosti v době zimního 
období 2015 – 2016. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
 



290/2015 Výpověď Smlouvy o dílo na celoplošnou deratizaci města  
Rada města schválila ukončení smlouvy na provedení celoplošné 
deratizace města s dodavatelem Lucie Zdráhalová, Deratizace, 
dezinsekce, desinfekce k datu 31. 1. 2016. 
 

291/2015 Smlouva na provedení celoplošné deratizace – firma DERATEX 
Rada města schválila smlouvu na provedení celoplošné deratizace města 
s firmou DERATEX, spol. s r. o. Zlín na dobu od 1. 2. 2016 do  
31. 1. 2017. 
 

292/2015 Žádost o vyjádření k PD – E.ON Slušovice, VN 23 a VN 732 
Rada města projednala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci 
firmy E.ON Slušovice VN 23 a VN 732. 
 

293/2015 Stanovisko  k projektové dokumentaci – Zámečnická dílna Slušovice 
Rada projednala žádost firmy PROJEKTinvest Zlín, v zastoupení firmy 
PS-MSI, a.s. Zlín, o vydání stanoviska ke stavbě zámečnické dílny. 
Rada města souhlasí s projektovou dokumentací stavby a přístavby 
zámečnické dílny ve Slušovicích, na základě které bude provedena 
přestavba části stávajícího objektu  betonárny na novou zámečnickou 
dílnu.  
 

294-5/2015 
 

Smlouvy o zřízení věcného břemene – E.ON 
USNESENÍ č.  
Rada města schválila smlouvu  o zřízení věcného břemene p ro přípojku 
NN pana Vaňka v lokalitě u nové mateřské školy ve Slušovicích na 
pozemcích p. č.  1128/1, 1129 a 1345 za cenu 1 500 Kč bez DPH.  
 
Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene čpro kabel NN 
pana Sláčíka na ul. Rovné na pozemku p. č. 1229/1 za cenu 1 000 Kč bez 
DPH.  
 

296/2015 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s firmou Graddo, a.s. 
Rada města schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě  ze dne 3. 1. 2013 
mezi městem Slušovice a firmou Graddo a.s. Praha na pronájem části 
pozemku p. č. 1490/1. 
 

297/2015 Zařazení projektů do seznamu akcí Místní akční skupiny Vizovicko a 
Slušovicko 
Rada města souhlasí se zařazením projektu chodníku od zdravotního 
střediska na ul. Vítězství a projektu úpravy venkovního sportovního 
areálu ZŠ Slušovice do seznamu akcí pro čerpání dotací přes místní akční 
skupinu. Jako záložní akce může být také uvedena úprava venkovních 
prostor nízkoprahového centra. 
 

298/2015 Dohoda o náhradě způsobené škody 
Rada města schválila uzavření dohody o náhradě způsobené škody. 
 
 
 
 



299/2015 Umístění sídla DSO-Mikroregionu Slušovicko 
Rada města potvrdila umístění sídla DSO-Mikroregionu Slušovicko na 
adrese nám. Svobody 25,  763 15 Slušovice. 
 

300/2015 Vybudování chodníků na hřbitově 
Rada města schválila zadání  veřejné zakázky malého rozsahu  
vybudování chodníků na hřbitově firmě POLAŠTÍK realizace staveb 
Slušovice, která předložila nižší cenovou nabídku.  
 

301/2015 Vybudování  parkoviště u pošty 
Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu  vybudování 
parkoviště u pošty firmě Antonín Pavelka, Všemina 258, která předložila 
nejnižší  cenovou nabídku. 

  
 


