
 
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  74/2017 

ze dne  29.  5.  2017 
 
 
 

815/2017 Kupní Smlouva – prodej dřeva 
Rada města schválila Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Slušovice a 
společností Pila MSK, a.s. Velké Karlovice na dodávku jehličnatého dříví. 
 

816/2017 Smlouva o provedení umělecké produkce na městském plese  
20. 1. 2018 
Rada města schválila Smlouvu o provedení umělecké produkce na 
městském plese dne 20. 1. 2018 – Ukázka irských tanců, uzavřenou mezi 
městem Slušovice a YMCA Brno, soubor irských tanců Démáirt. 
 

817/2017 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě 
Rada města schválila dodatek č. 1 k příkazní smlouvě s firmou MCI 
Servis Zlín na opakované výběrové řízení pro dodavatele stavby 
„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Slušovice – rekonstrukce a 
opravy“.  
 

818/2017 Souhlas s vybudováním kanalizační přípojky k domu č. p. 56 
Rada města souhlasí s vybudováním kanalizační přípojky k domu č. p. 56 
na ul. Slunečné přes pozemky města p. č. 143/2,  p. č. 266/3  a p. č. 261/1 
s podmínkou provedení protlaku pod komunikací a uvedení všech ploch 
do původního stavu. 
 

819/2017 Veřejnoprávní smlouva 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a spolkem 
Slušovjánek. Dotace ve výši 35 000 Kč bude použita následovně: 
- 20 000 Kč - nákup výtvarných a herních pomůcek, vybavení, 
zabezpečení chodu aktivit pořádaných spolkem Slušovjánek 
- 10 000 Kč - zabezpečení chodu aktivit Klubu maminek a dětí, nákup 
herních a výtvarných potřeb a nového vybavení  
- 5 000 Kč - finanční podpora Noci kostelů (zabezpečení občerstvení, 
nákup výtvarných potřeb). 
 

820/2017 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
Rada města schválila Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene se společností E.ON na přípojku elektřiny pro autoservis a 
myčku, která bude vedena přes pozemky města  s tím, že vedení pod 
stávajícími zpevněnými plochami budou vedeny protlaky vyjma místa, 
kde vedle novinového stánku je vybetonovaný pruh s odvodňovacím 
žlabem.  
 



821/2017 Automyčka a servis – schválení trasy kanalizací, plynovodu a 
vodovodu 
Rada města schválila trasu splaškové kanalizace pro automyčku a servis 
pana Polaštíka přes pozemek p. č. 793/9 k místu napojení před toaletami 
na fotbalovém stadionu.  
 

822/2017 Povolení nové vodovodní přípojky  
Rada schválila realizaci nové vodovodní přípojky na části pozemku města 
p. č.  467,  kterou bude realizovat  pan Krejčíř pro svůj rodinný dům ve 
Valašské ulici,  s podmínkou uvedení všech ploch do původního stavu. 
 

823/2017 Družstvo Zádveřice – žádost o uzavření pachtovní smlouvy na 
pozemky p. č. 1697/5 a p. č. 632/6.  
Rada města schválila záměr pachtu pozemku p. č. 1632/6 o výměře 
694 m2.  
 

824/2017 Smlouvy na dodávku elektřiny a plynu 
Rada města schválila smlouvy mezi městem Slušovice a společností 
E.ON na dodávku plynu a elektřiny v roce 2018 za ceny shodné v roce 
2017. 
 

825/2017 Žádost o vyjádření k trasování nového elektrického vedení „ÚTS – 
V498/499 – nové vedení Otrokovice-Ladce“ 
Rada města projednala žádost firmy Transenergy Praha, která v rámci 
řešení územní studie požádala  o vyjádření k trasování nového 
elektrického vedení  „ÚTS – V498/499 – nové vedení Otrokovice-Ladce“. 
Vedení minimálně zasahuje do katastru města Slušovice vyjma lokality 
Lazy, která se nachází jihovýchodně od čističky odpadních vod. Rada 
města požaduje trasu odklonit  v této lokalitě tak, aby nezasáhla lesní 
porost na parcele č. 1722/4, který je částečně v majetku města. 
 

826/2017 Vyhodnocení nabídek na opravu chodníků na ul. Dostihové 
Rada města schválila dodavatelem  veřejné zakázky „Opravy chodníků 
v ulicích Dostihová a Rovná“ firmu Antonín Pavelka, Všemina 
 

827/2017 Nájem dostihové dráhy pro trénink koní 
Rada města schválila výběr poplatků za nájem dostihové dráhy pro 
tréninky koní  a sankce za nedodržení provozního řádu a podmínek 
tréninku.  
 

828/2017 Výběrové řízení na akci „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Slušovice – rekonstrukce a opravy“  
Rada  města schválila  nového náhradníka pro výběrové řízení na akci 
„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Slušovice – rekonstrukce a 
opravy“. 
 

829-837/2017 Program a příprava zasedání zastupitelstva města dne 12. 6. 2017 
Viz usnesení zastupitelstva. 

  
 


