
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  53/2016 

ze dne 12.  9.  2016 
 
 
 

596/2016 Smlouva o společném postupu zadavatelů 
Rada města schválila Smlouvy o společném postupu zadavatelů uzavřené 
mezi městem Slušovice a Službami města Slušovice, p. o. pro výběrové 
řízení na dodavatele stavby komunikací a kanalizací projektů  „Úprava 
komunikace k zahrádkářské osadě Manovo“ a „Rekonstrukce  
komunikace ulice Cirón“.  
 

597/2016 Zadávací a kvalifikační dokumentace  
Rada města schválila zadávací dokumentaci a kvalifikační dokumentaci 
na akci „Rekonstrukce komunikace ulice Cirón“. 
 

598/2016 Zaslání podkladů pro vypracování cenové nabídky  
Rada města schválila zaslání podkladů pro vypracování cenové nabídky 
akcí „Rekonstrukce komunikace ulice Cirón“ a „Úprava komunikace 
k zahrádkářské osadě MANOVO“ firmám: 
STRABAG, odštěpný závod Morava, Brno 
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., Zlín 
RM GAS, s. r. o., Hvozdná 
VHS plus Veselí nad Moravou, s. r. oVeselí nad Moravou,  
KKS servis spol. s r.o., Zlín 
 

599-600/2016 Výběrová komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek  
Rada města schválila komisi  pro otevírání obálek  na akci „Rekonstrukce 
komunikace ulice Cirón“  
 
Rada města schválila hodnotící komisi na akci „Rekonstrukce 
komunikace ulice Cirón“ 
 

601/2016 Zadávací a kvalifikační dokumentace  
Rada města schválila zadávací dokumentaci a kvalifikační dokumentaci 
na akci „Úprava komunikace k zahrádkářské osadě MANOVO“. 
 

602-603/2016 Výběrová komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek  
Rada města schválila komisi  pro otevírání obálek  na akci „Úprava 
komunikace k zahrádkářské osadě MANOVO“.  
 
Rada města schválila hodnotící komisi na akci „Úprava komunikace 
k zahrádkářské osadě MANOVO“. 
 
 
 
 



604-605/2016 Souhlas s vyhlášením výběrového řízení 
Rada města schválila vyhlášení opakovaného výběrového řízení na akci 
„Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Slušovice“. 
 
Zaslání podkladů pro vypracování cenové nabídky  
Rada města schválila  následující seznam oslovených firem pro zakázku 
„Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Slušovice“: 
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.,  Zlín 
GOLD RETURN, s. r. o., Praha 5 
RENO SPORT, s. r. o., Praha  4 
Stavosport s. r. o., Fryšták 
 

606-607/2016 Výběrová komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek  
Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení 
„Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Slušovice“.  
 
Rada města jmenovala  hodnotící komisi pro výběrové řízení 
„Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Slušovice“. 
 

608/2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě 
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení 
projektové dokumentace a příkazní smlouvu o obstarání činností 
nezbytných k vydání stavebního povolení na stavbu Slušovice, parkoviště 
u zdravotního střediska, uzavřenou mezi městem Slušovice a Ing. 
Škrabalem. 
Na základě tohoto dodatku dojde ke snížení finančního podílu města 
Slušovice z důvodu částečné úhrady nákladů vlastníkem zdravotního 
střediska společností Integra. 
 

609/2016 Pronájem parkovacího místa na sídlišti Padělky 
Rada města schválila pronájem parkovacího místa č. 11 na sídlišti 
Padělky.  
 

  
  

 


