
 
 

 Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  92/2018 

ze dne  22. 1.  2018 
 
 

998/2018 Smlouva o poskytnutí příspěvku na stavební akci „Silnice III/4915: 
Slušovice 1“ 
Rada města schválila smlouvu o poskytnutí příspěvku na projektovou 
dokumentaci vč. zajištění stavebního povolení na stavební akci „Silnice 
III/4915: Slušovice 1“. Předmětem této stavby je rekonstrukce části 
silnice Pod Sadem v lokalitě nad ulicí Zahradní, kde bude okraj silnice 
zpevněn pilotovou stěnou. Součástí projektu budou stavební objekty, 
které bude investovat město Slušovice ze svého rozpočtu (chodníky).  
 

999/2018 Dodatek č. 2 ke smlouvě o odvozu odpadů 
Rada města schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o odvozu odpadů 
uzavřenou mezi Městem Slušovice a firmou Marius Pedersen a.s.  Touto 
smlouvou se mění článek V. Cena plnění.  
 

1000/2018 Smlouva o poskytování a zajištění regionálních knihovnických služeb 
Rada města schválila Smlouvu o poskytování a zajištění regionálních 
knihovnických služeb v roce 2018 mezi Městem Slušovice a Krajskou 
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně.  
 

1001/2018 Snížení pronájmu v sokolovně – ples DSO-Mikroregionu Slušovicko 
Rada města schválila snížení pronájmu sokolovny pro ples DSO-
Mikroregionu ve výši 50 % ceny za pronájem bez doplňkových služeb. 
 

1002/2018 Žádost o snížení pronájmu sokolovny 
Rada města schválila snížení pronájmu sokolovny pro posezení dne 6. 1. 
2108 ve výši 50 % ceny za pronájem. 
 

1003/2018 Výběrové řízení na zakázku „Vnitřní stavební úpravy budovy 558 
pro mikrojesle“ 
Rada města schválila zadání veřejné zakázky firmě STAVO spol. s . o. 
Zlín, která nabídla nejnižší cenu ve výši 4 366 459 Kč vč. DPH a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy s vybraným uchazečem. 
 

1004/2018 Stanovisko k budoucímu záměru nového kabelového rozvodu – 
žádost společnosti ENERGYPROJEKT 
Rada města projednala žádost projekční společnosti ENERGYPROJEKT 
Prostějov, která zastupuje společnost E.ON Distribuce, o stanovisko 
k budoucímu záměru nového kabelového vedení NN od trafostanice v ul. 
Na Vyhlídce k pozemku p. č. 1755/1, přičemž kabelové vedení by bylo 
uloženo v pozemcích města p. č. 1049/1, 1063/1, 1048/4, 1753/120 a 
1757. Rada města souhlasí s umístěním kabelového vedení s podmínkou 
uložení vedení v okrajové části městských pozemků tak, aby v budoucnu 
nezasahovalo do koridoru případné komunikace.  



1005/2018 Žádost o dotaci na zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky SDH 
Rada města schválila podání žádosti Hasičskému záchrannému sboru 
Zlínského kraje o dotaci na zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky 
SDH Slušovice, která je zařazena do kategorie JPO II na rok 2018. 
 

1006/2018 Žádost o dlouhodobý pronájem 
Rada města projednala žádost o dlouhodobý pronájem parkovacího místa 
pro vozidlo s rychlým občerstvením a prodej medu. Rada města ke svému 
rozhodnutí požaduje dodat doplňující informace o vhodném místě. 
 

1007/2018 Žádost o pronájem části pozemku p. č. 429  
Rada města schválila  zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 429 o 
výměře cca 1 500 m2. 
 

1008/2018 Nabídka celoplošné deratizace  
Rada města projednala žádost na provedení celoplošné deratizace města 
Slušovice firmou DERATEX s.r.o. Zlín, ve které navrhuje  10procentní 
navýšení ceny za prováděnou deratizaci oproti minulým rokům. 
Rada města doporučuje  v současné době smluvní zajištění deratizace 
města s firmou DERATEX v ceně schválené v rozpočtu města tj. 
maximálně 30 000 Kč.  
 

1009/2018 Smlouva o spolupráci na vydání knihy „Vojáci, zajatci, legionáři“ 
Rada města schválila smlouvu o spolupráci s Ing. Janem Zeťkem pro 
podporu zajištění vydání knihy „Vojáci, zajatci, legionáři“, která vyjde 
v letošním roce do konce měsíce října. Město podpoří vydání této knihy 
částkou 5 000 Kč a požaduje uvedení města v knize jako sponzora, 
poskytnutí 6ti kusů knih zdarma a případně účast na besedě s autorem či 
autorském čtení při akci organizované městem. 
 

1010/2018 Žádost o souhlas k využití dostihové dráhy a části náměstí pro účely 
rallysprintu Kopná 
Rada projednala žádost Rallysprint klubu v AČR Podkopná Lhota o 
souhlas využití komunikace v lokalitě dostihové dráhy pro účely 
servisního zázemí rallysprintu Kopná, který je plánován na dny 6. – 7. 4. 
2018 a 7. 4. v době od 7 do 16,30 uzavření komunikace za kostelem za 
účelem startu a cíle této soutěže. 
Rada města požaduje doplnit žádost o plán přejezdových tras mezi 
jednotlivými rychlostními zkouškami a prověření, zda bude možné 
uskutečnit rychlostní zkoušku, která je plánovaná v lokalitě kolem 
Březovského kříže ze směru od obce Březová směrem na Hvozdnou, kdy 
tato trasa je umístěna v červené zóně výskytu afrického moru prasat. 
 

1011/2018 Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1229/1  
Rada projednala žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1229/1 za účelem 
příjezdu k plánovanému rodinnému domu. Rada města nedoporučuje  
odprodej části pozemku z důvodu umístění kanalizace ve směru ulice Na 
Hrázi. Současný stav nebrání k umístění vjezdu a inženýrských sítí přes 
žádanou část  pozemku města.  
 


