
 
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  77/2017 

ze dne  26.  6.  2017 
 
 
 

852/2017 Podmínky pro napojení obcí Neubuz, Dešná a Všemina na kanalizaci 
a ČOV Slušovice 
Rada města na základě podkladů zpracovaných ředitelem SMS schválila 
podmínky pro napojení odpadních vod obcí Neubuz, Dešná, Všemina na 
kanalizaci a ČOV ve Slušovicích. 
 

853/2017 Pacht pozemku  
Rada města schválila pacht pozemku p. č. 1632/6 o výměře 694 m2 
družstvu Zádveřice-Raková. 
 

854/2017 Platba za oplocení sportovního areálu u ZŠ Slušovice  
Rada města vzala na vědomí, že dodavatel oplocení sportovního areálu u 
Základní školy ve Slušovicích Jozef Slezák vyfakturoval práce v částce 
188 045 Kč bez DPH. Smlouva mezi  městem Slušovice a Jozefem 
Slezákem byla uzavřena na částku 189 650 Kč bez DPH. Rozdíl ve výši 
1 605 Kč bez DPH je z důvodu fakturace skutečné výměry provedení.  
 

855/2017 Dodatek č. 1 – zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
Rada města schválila dodatek č. 1 smlouvy o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení firmou   ASEKOL, a.s.. 
 

856/2017 Smlouva o zajištění divadelního představení – Bosé nohy v parku 
Rada města schválila Smlouvu mezi městem Slušovice a Agenturou 
HARLEKÝN o zajištění divadelního představení Bosé nohy v parku dne 
2. 9. 2017 v nové sokolovně. 
 

857-8/2017 Zpracování územní studie rodinných domů 
Rada města schválila zadání zpracování Územní studie rodinných domů 
BI Slušovice - lokalita č. 13, Ing. arch Jitce Šimordové. 
 
Rada města schválila zadání zpracování Územní studie rodinných domů 
BI Slušovice - lokalita č. 64, Ing. arch Jitce Šimordové, Zlín. 
 

859/2017 Smlouvy o partnerství – zřízení mikrojeslí 
Rada města schválila Smlouvy o partnerství uzavřené mezi Městem 
Slušovice a DOMINO cz, o. p. s. Zlín na realizaci projektů Zřízení a 
provoz mikrojeslí – Slušovice 1 a Zřízení a provoz mikrojeslí – Slušovice  
 
 
 



860/2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  výpůjčce prostor pro účely Komunitního 
centra pro rodinu  
Rada města schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor uzavřené dne 17. 5. 2016 mezi městem Slušovice a DOMINO cz, 
o. p. s. Tímto dodatkem se rozšiřuje účel využití vypůjčených prostor pro 
mikrojesle v době prázdnin.  
 

861/2017 Záměr výpůjčky bytu v ZŠ Slušovice a malé tělocvičny 
Rada města schválila záměr výpůjčky bytu v ZŠ Slušovice (bývalý byt 
školníka), Školní 222 a malé tělocvičny na parcele č. 310 v k. ú. Slušovice  
pro účely mikrojeslí a nízkoprahového centra. 
 

862/2017 Dodatek ke smlouvě o dílo – Oprava MK v ul. Příkrá, Valašská – 
Slušovice 
Rada města schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava 
místní komunikace v ul. Příkrá, Valašská – Slušovice“, kterým se mění 
datum dokončení díla do 7. 7. 2017. 
 

863/2017 Svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města 
Rada města schválila svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města 
dne 17. 7. 2017 s programem: 
1. Schválení dohody o změně hranice obcí 
2. Rozpočtové opatření č. 3 
 

  
  
  
  
  

 


