
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  84/2017 

ze dne  11.  10.  2017 
 
 
 
 

919/2017 Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Oprava opěrné zdi v ul. Na 
Vyhlídce“ 
Rada města rozhodla o opětovném vypsání veřejné zakázky na opěrnou 
stěnu na ul. Na Vyhlídce s tím, že realizace bude na jaře roku 2018. 
 

920-921/2017 Schválení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
Rada města schválila komisi  pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek  na akci „Oprava opěrné zdi v ul. Na Vyhlídce“  
 

922/2017 Snížení pronájmu sálu sokolovny – Dýňové slavnosti 
Rada města schválila poloviční pronájem sálu sokolovny pro dýňové 
slavnosti, které pořádal Slušovjánek 8. 10. 2017. 
 

923/2017 Rozpočtové opatření 
Rada města schválila rozpočtové opatření: 
Příjmy 
Navýšení položky: 
Příjmy z lesního hospodářství 100 000 Kč 
Výdaje 
Navýšení položky: 
Lesní hospodářství    100 000 Kč 
 

924/2017 Smlouva na zimní údržbu místních komunikací – Podhoran Lukov 
Rada města schválila smlouvu s firmou Podhoran Lukov, a.s. na zimní 
údržbu místních komunikací pluhováním v zimním období 2017-2018 za 
stejných finančních podmínek jako v minulém roce tj. 550 Kč bez 
DPH/hodina. 
 

925/2017 Smlouva na zimní údržbu místních komunikací – SÚS Zlínska 
Rada města schválila smlouvu se Správou a údržbou silnic Zlínska, s. r. o.  
na zimní údržbu místních komunikací solením v zimním období 2017-
2018 za stejných finančních podmínek jako v minulém roce tj. 3 290 Kč 
bez DPH za zásah a  v případě doplňkového pluhování + 300 Kč bez DPH 
za zásah. 
 

926/2017 Dodatek č. 4 ke smlouvě se Zlínským krajem – DTM 
Rada města schválila dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, 
aktualizaci a správě digitální technické mapy se Zlínským krajem. Na 
základě tohoto dodatku bude město přispívat každoročně do roku 2020 
příspěvek ve výši 11 033 Kč. 
 



927/2017 Využití učeben v Základní škole Slušovice  
Rada města schválila využití učeben v ZŠ Slušovice   Základní uměleckou 
školou Zlín  ve školním roce 2017/2018.  
 

928/2017 Domovní řád 
Rada města schválila domovní řád pro bytové domy ve vlastnictví města 
Slušovice. 
 

929/2017 Nabídka Klubu českých turistů na prezentaci města 
Rada města neschválila prezentaci města v obrazovém atlasu Klubu 
českých turistů.  
 

930/2017 Konání Mikuláš Rally Slušovice 
Rada města na žádost Rallyprint klubu Trnava schválila konání Mikuláš 
Rally Slušovice dne 2. 12. 2017 od 10,30 do 16,30 hodin. Rada souhlasí 
s uzavírkou místní komunikace na dostihové dráze a místní komunikaci 
od benziny po výjezd z lesa v lokalitě Sýkorné. 
 

931/2017 Návštěvní řád hřiště u základní školy 
Rada města schválila návštěvní řád hřiště u Základní školy Slušovice. 
 

932/2017 Výběrové řízení na rekonstrukci obřadní síně  
Rada města schválila dodavatelem  veřejné zakázky „Oprava obřadní síně 
MÚ Slušovice“ firmu SANA Vladimír Nášel s. r. o., Březová, která 
podala nabídku ve výši 149 026 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu 
podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. 
 

933/2017 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě – FC Slušovice 
Rada města schválila dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi 
Městem Slušovice a FC Slušovice, ve kterém se mění rozdělení dotace na 
jednotlivé položky dle skutečné potřeby letošního financování. Celková 
výše dotace a rozsah položek se nemění. 
 

934/2017 Ceny za pronájem sportovního hřiště u ZŠ 
Rada města na základě zkušebního provozu schválila úpravu ceny 
pronájmu sportovního hřiště s umělou trávou a to ve výši 350 Kč/hodina 
+ 100 Kč/hodina za svícení. 
 

  
  
  
  
  
  
  

 


