
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  79/2017 
ze dne  25.  7.  2017 

 
 

866-8/2017 Výběrové řízení na stavbu „Zajištění stability místní komunikace Na 
Vyhlídce“ 
Zadávací dokumentace 
Rada města schválila zadávací dokumentaci na zajištění stability místní 
komunikace v ulici  Na Vyhlídce.  
 
Komise pro otevírání obálek 
Rada města schválila komisi pro otevírání obálek na akci „Zajištění 
stability místní komunikace Na Vyhlídce“. 
 
Komise pro hodnocení nabídek 
Rada města schválila komisi pro hodnocení nabídek. 
 

869/2017 Dohoda o společném postupu 
Rada města schválila dohodu o společném postupu přípravy a realizace 
stavby „Silnice III/4915: Slušovice I“ s Ředitelstvím silnic Zlínského 
kraje pro zpracování projektové dokumentace na opěrnou stěnu a chodník 
na ul. Vítězství.  Dále schválila smlouvu o společném postupu zadavatelů 
při zadávání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace.  
 

870/2017 Studie na stavbu „Silnice III/4915 – Slušovice II“ 
Rada města schválila zpracování studie na  připravovanou stavbu „Silnice 
III/4915: Slušovice II.“.  Cílem je vyřešení podchodu a chodníků na ul. 
Vítězství. 
 

871/2017 Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce MK v ul. Na 
Stráni 
Rada města schválila zpracování projektové dokumentace vč. mandátní 
činnosti na zajištění stability a rekonstrukce místní komunikace v ul. Na 
Stráni.  
 

872-3/2017 Veřejnoprávní smlouvy  
Rada města schválila dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice 
a Mysliveckým sdružením Březina. Dotace ve výši 3 900 Kč bude použita 
na úhradu vystoupení a prezentaci sokolníků při Mysliveckém dni pro 
veřejnost. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a 
Českomoravskou provincií Hospitálského řádu sv. Jana z Boha-
Milosrdných bratří. Dotace ve výši 50 000 Kč bude použita na  nákup 
povlečení, prostěradel, podložek, polštářů a košilí pro pacienty 
nemocnice. 



874/2017 Žádost o doplnění dopravního značení 
Rada města nedoporučuje doplnit dopravní značení v křižovatce na 
Cironě před zahrádkářkou osadou z důvodu, že se jedná o komunikaci, 
která je minimálně dopravně vytížená a současný stav vyžaduje pomalý 
průjezd křižovatky, což z hlediska bezpečnosti je vyhovující. 
 

875/2017 Zadání studie rekonstrukce a dostavby domu č. p. 160 
Rada města schválila zadání  studie rekonstrukce a dostavby domu č. p. 
160 na náměstí 
 

876-7/2017 Smlouva o výpůjčce nebytových prostor, dodatek k nájemní smlouvě 
– DOMINO cz 
Rada města schválila  dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor ze dne 17. 5. 2016, na základě kterého je stanoven náhradní 
prostor pro nízkoprahové centrum v budově základní školy po dobu 
rekonstrukce budovy č. p. 558.  
      
Rada města schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v Základní 
škole Slušovice (bývalý byt školníka) společnosti DOMINO cz, o. p. s..  
pro účely mikrojeslí v době rekonstrukce budovy č. p. 558. 
  
 

878/2017 Vymáhání dlužného nájemného 
Rada města souhlasí s vymáháním dlužného nájemného za pronájem bytu. 
 

 


