
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  71/2017 

ze dne  24.  4.  2017 
 
 

786/2017 Změna nájemce nebytových prostor v domě č. p. 160 
Rada města schválila změnu nájemce nebytových prostor (cukrárny) 
v domě č. p. 160 na náměstí Svobody.  
 

787/2017 Veřejná zakázka – Opravy výtluků na místních komunikacích a 
chodníku v ul. Dlouhá  
Rada města schválila dodavatelem zakázky „Opravy výtluků na místních 
komunikacích a chodníku v ul. Dlouhá“ firmu SÚS Zlínska, která 
předložila cenově nejvýhodnější nabídku ve výši 474 769 Kč bez DPH a 
současně schválila uzavření smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

788/2017 Schválení víceprací k přesunu komunikace k zahrádkářské osadě 
Manovo 
Rada města schválila rozsah víceprací k přesunu komunikace k 
zahrádkářské osadě Manovo.  
 

789/2017 Oprava komunikace 
Rada města schválila zadání opravy komunikace k rodinným domům č. p. 
630 a 631 na Ciróně firmě SMO, která provede tyto práce návazně na 
rozpracovanou komunikaci Manovo. Jedná se o část komunikace, přičemž 
zbylou část budou hradit vlastníci domů. 
 

790/2017 Schválení rozsahu projektové dokumentace pro ArchDesign 
Rada města schválila rozsah projektové dokumentace pro rekonstrukci 
sokolské zahrady. 
 

791/2017 Plná moc k zastupování při dědickém řízení 
Rada města schválila zastupování města Slušovice JUDr. Křivánkovou u 
notářského řízení. 
 

792/2017 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - automyčka 
Na základě projednání žádosti firmy E.ON o schválení smlouvy o 
smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene  pro přívod elektřiny pro 
plánovanou automyčku vedle fotbalového stadionu rada pověřuje starostu 
k projednání přepracování dokumentace. 
 

793/2017 Pronájem části pozemku p. č. 255/2  
Rada města schválila pronájem části pozemku p. č.  255/2 o výměře cca 
29 m2. 
 

794/2017 Pronájem části pozemku p. č. 1101 – p. Smýkal 
Rada města schválila pronájem části  pozemku p. č. 1101 o výměře cca 
28 m2. 



795/2017 Použití znaku města 
Rada města schválila použití znaku města pro firmu GORDIC pro účely 
referencí na jejich webových stránkách datab.cz.  
 

796/2017 Rekonstrukce chodníku k firmě TNS Servis 
Rada města po projednání s vedením firmy TNS Servis předloží návrh 
řešení spoluúčasti při rekonstrukci chodníku k firmě TNS Servis na 
nejbližším zasedání zastupitelstva města. 
 

797/2017 Finanční spoluúčast města – Začátek prázdnin 
Rada města schválila finanční spoluúčast města ve výši 30 000 Kč na 
dětský den Začátek prázdnin, který se již tradičně koná poslední školní 
den (30. 6. 2017) na fotbalovém stadionu ve Slušovicích. 
 

798/2017 Odměna lesnímu hospodáři  
Rada města schválila končícímu lesnímu hospodáři panu Vladimíru 
Hefkovi finanční odměnu. 
 

799/2017 Dlužné nájemné  
Rada města souhlasí s vymáháním dlužného nájemného. 

  
  

 


