
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  70/2017 

ze dne  4.  4.  2017 
 
 
 
 

770/2017 Nařízení města č. 1/2017 
Rada města schválila Nařízení města č. 1/2017 o zákazu podomního a 
pochůzkového prodeje. Nařízení nabude účinnosti patnáctým dnem po dni 
jeho vyhlášení. 
 

771/2017 Výběrové řízení na zakázku „Přeložka plynovodu Slušovice – Ciron“ 
Rada města schválila dodavatelem veřejné zakázky „Přeložka plynovodu 
Slušovice - Ciron“ firmu RM GAS s. r. o. Hvozdná, která předložila 
výhodnější nabídku. 
 

772/2017 Výběrové řízení na zakázku „Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 
Slušovice – oplocení“ 
Rada města schválila dodavatelem veřejné zakázky „Rekonstrukce 
sportovního areálu u ZŠ Slušovice – oplocení“ firmu Jozef Slezák, Zlín – 
Štípa,  která předložila nejvýhodnější nabídku. 
 

773/2017 Žádost o úhradu vstupních dveří a výlohy – prodejna RENY 
Rada města souhlasí s úhradou nových vstupních dveří a výlohy 
v pronajatých prostorách v domě č. p. 160 (prodejna RENY).  
 

774/2017 Příkazní smlouva – lesní hospodář 
Rada města schválila příkazní smlouvu pro nového lesního odborného 
hospodáře pana Ing. Radka  Hefku.  
 

775/2017 Kupní smlouva – společnost Hradecká lesní a dřevařská společnost, 
a.s. 
Rada města schválila kupní smlouvu mezi městem Slušovice a  
společností Hradecká lesní a dřevařská společnost, a.s., která stanovuje 
prodejní  ceny dřeva. 
 

776/2017 Veřejnoprávní smlouva 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a Českým 
svazem včelařů. Dotace ve výši 30 000 Kč bude použita jako příspěvek na 
nákup chovného včelího materiálu a léčiv pro přeléčení včelstev. 
 

777/2017 Veřejnoprávní smlouva 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a 
Mysliveckým spolkem Březina Slušovice. Dotace ve výši 15 000 Kč bude 
použita jako příspěvek na nákup krmiva pro zvěř. 



778/2017 Příspěvek na noc kostelů 
Rada města souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč na noc 
kostelů, která ve Slušovicích proběhne 9. 6. 2017. Na základě žádosti 
Slušovjánku bude schválena veřejnoprávní smlouva. 
 

779/2017 Žádost o povolení akce Tuning autoshow 
Rada města schválila konání Tuning autoshow, která by se měla 
uskutečnit v termínu 23. až 24. 6.2017 v areálu dostihové dráhy. 
 

780/2017 Prominutí části nájmu za pronájem sokolovny –  divadlo P.O.KRO.K 
Rada města schválila poloviční  pronájem sálu sokolovny pro divadelní 
představení, které organizuje 15. dubna 2017 divadelní spolek 
P.O.KRO.K Kroměříž.  
 

781/2017 Záměr změny nájemce – cukrárna na náměstí 
Rada města schválila záměr změny nájemce na provoz cukrárny v domě 
č. p. 160 na náměstí ve Slušovicích s tím, že stávající nájemkyně paní 
Frajtová bude v cukrárně zaměstnána novým nájemcem Pekařství a 
cukrářství Janík, Lhotka u  Tečovic.  
 

782/2017 Umístění betonového květináče před RD v ulici Npor. Romanova 
Rada města nesouhlasí s umístěním nádoby na komunikaci před rodinným 
domem na ul. Npor. Romanova. Město zajistí doplnění dopravního 
vodorovného značení, které vymezí šířku místní komunikace. 
 

783/2017 Žádost o pronájem části pozemku p. č. 255/2 
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku p. č. 255/2 o výměře 
cca 29 m2 na ul. Slunečná za účelem zřízení parkovacího místa.  
 

784/2017 Rekonstrukce chodníků v ul. Družstevní a Dostihová 
Rada města stanovila rozsah rekonstrukce chodníků na ul. Družstevní  a 
Dostihová. 
 

785/2017 Vánoční taneční přehlídka v sokolovně 
Rada města schválila poloviční pronájem sokolovny dne 25. 11. 2017 na 
akci Vánoční taneční přehlídka. 
  

 


