
 
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  59/2016 

ze dne  24.  10.  2016 
 
 
 

625/2016 Výběrové řízení – výběr nejvhodnější nabídky na akci „Rekonstrukce 
komunikace ulice Cirón ve Slušovicích“ 
Rada Města Slušovice na základě hodnocení hodnotící komise  
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební 
práce „Rekonstrukce komunikace ulice Cirón ve Slušovicích“. Zakázka bude 
přidělena firmě SMO, a.s. Otrokovice.  
 

626/2016 Výběrové řízení – výběr nejvhodnější nabídky na akci „Úprava 
komunikace k zahrádkářské osadě MANOVO“  
Rada Města Slušovice na základě hodnocení hodnotící komise rozhodla  
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „Úprava 
komunikace k zahrádkářské osadě MANOVO“ . Zakázka bude přidělena firmě 
SMO, a.s. Otrokovice.  
 

627/2016 Příloha ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v ZŠ Slušovice 
Rada města schválila přílohu smlouvy o nájmu nebytových prostor v základní 
škole Slušovice uzavřenou mezi městem Slušovice a Základní uměleckou 
školou Zlín. Pronajaté učebny slouží pro výuku hry na hudební nástroje.  
 

628/2016 Žádost nadačního fondu o  odpuštění nájmu v sokolovně 
Rada města schválila snížení pronájmu sokolovny Nadačnímu fondu pro rozvoj 
a podporu Slušovic při uskutečnění divadelního představení divadla Kalich dne 
29. 12. 2016 ve výši 50 % ceny za pronájem bez doplňkových služeb. 
 

629/2016 Valná hromada SMO VM 
Rada města schválila odpuštění pronájmu zasedací místnosti v sokolovně dne 
29. 11. 2016 při uskutečnění valné hromady Sdružení měst a obcí Východní 
Moravy, jehož členem je  i  město Slušovice.  
 

630/2016 Smlouva o dílo – zimní údržba na místních komunikacích (prohrnování 
sněhu) 
Rada města schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Slušovice a 
společností Podhoran Lukov  na zimní údržbu místních komunikací  spočívající 
v prohrnování sněhu v zimním období 2016/2017.   
 

631/2016 Smlouva o dílo – zimní údržba na části místních komunikací (posyp 
chemickými  rozmrazovacími materiály) 
Rada města schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Slušovice a 
Správou a údržbou silnic Zlínska na zimní údržbu některých místních 
kopcovitých komunikací spočívající v posypu chemickými rozmrazovacími 
materiály v zimním období 2016/2017. 



632/2016 Veřejnoprávní smlouva 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace 
z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a Diakonií ČCE – hospic 
CITADELA, Valašské Meziříčí.  Dotace ve výši 2 000  Kč bude použita na 
dofinancování pobytové   sociální služby a odlehčovací služby pro občana 
města Slušovice. 
 

633/2016 Kupní Smlouva – prodej dřeva 
Rada města schválila Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Slušovice a 
společností PILA BELCREDI Líšeň na dodávku jehličnatého dříví pro výrobu 
řeziva. 
 

634/2016 Parkování na sídlišti Padělky 
Rada projednala žádost některých obyvatelů na sídlišti Padělky o vrácení 
možnosti části parkování do původního stavu před rekonstrukcí chodníků a  
doporučila se problémem zabývat po půlroční zkušební době, aby se vyloučila 
urychlená reakce na změněný stav. 
 

 


