
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  72/2017 

ze dne  9.  5.  2017 
 
 

800/2017 Smlouva o dílo – oplocení sportovního areálu 
Rada města schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Slušovice a 
Jozefem Slezákem, Nová cesta 474, Štípa  na oplocení sportovního areálu 
u Základní školy Slušovice. 
 

801/2017 Příkazní smlouva 
Rada města schválila příkazní smlouvu uzavřenou mezi Městem 
Slušovice a MCI Servisem s.r.o.  na veřejnou zakázku „Slušovice, 
zajištění stability MK v ul. Na Vyhlídce“. 
 

802/2017 Smlouva o dílo – Oprava komunikace k RD č. p. 630 a 631 
Rada města schválila Smlouvu o dílo na opravu komunikace k rodinným 
domům č. p. 630 a 631 uzavřenou mezi městem Slušovice a SMO, a.s. 
Otrokovice. 
 

803/2017 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Úprava komunikace k zahrádkářské 
osadě Manovo 
Rada města schválila dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Úprava 
komunikace k zahrádkářské osadě Manovo“. 
 

804-5/2017 Veřejnoprávní smlouvy  
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu č. 16/2017  o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice 
a Střediskem rané péče EDUCO Zlín, z. s.. Dotace činí 5 000 Kč. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu č. 17/2017  o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice 
a Monikou a Markem Kurtinovými. Dotace činí 5 000 Kč. 
 

806/2017 Prodloužení pronájmu bytu 
Rada města schválila prodloužení pronájmu bytu v domě č. p. 160. 
 

807/2017 Likvidační komise na odepsané knihy 
Rada města schválila likvidační komisi na odepsání knih v městské 
knihovně. 
 

808/2017 Kontrolní prohlídky mostů 
Rada města schválila provedení kontrolní prohlídky 9 mostních objektů 
na pozemních komunikacích ve Slušovicích panem Ing. Jaroslavem 
Kůrkou. 
 
 
 



809/2017 Souhlas s připojením objektu na splaškovou kanalizaci 
Rada města schválila připojení objektu na ulici Slunečné na splaškovou 
kanalizaci přes pozemky města. 
 

810/2017 Smlouva o výpůjčce dostihového areálu 
Rada města schválila smlouvu o výpůjčce dostihového areálu uzavřenou 
mezi Městem Slušovice a společností DOSTIHY o. p. s.. 
 

811/2017 Výběrové řízení – Vybudování dětského hřiště Slušovice u základní 
školy 
Rada města schválila komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
pro akci „Vybudování dětského hřiště Slušovice u základní školy“. 
 

812/2017 Uzavření městské knihovny v době prázdnin 
Rada města schválila uzavření Městské knihovny ve Slušovicích v době 
letních prázdnin od 3. 7. do 14. 7. 2017. 
 

  
  
  
  

 


