
 
 

 Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  93/2018 

ze dne  5. 2.  2018 
 
 

1011/2018 Smlouva o dílo – Silnice III/4915 
Rada města schválila Smlouvu o dílo na zhotovení studie na stavbu 
„Silnice III/4915: Slušovice, průjezdní úsek, část II“  (ul. Vítězství).   
Studie navrhne budoucí řešení  tras pro pěší a prověří nutnost zachování 
podchodu. 
 

1012/2018 Smlouva o dílo – zajištění stability MK v ulici Na Stráni 
Rada města schválila Smlouvu o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace na stavbu „Slušovice, zajištění stability  MK v ulici Na 
Stráni“.  
 

1013/2018 Výběrové řízení – Slušovice, zajištění stability MK v ul. Na Vyhlídce 
Rada města schválila dodavatelem veřejné zakázky „Slušovice, zajištění 
stability MK v ul. Na Vyhlídce“ firmu PORR, a.s., která nabídla nejnižší  
cenu 1 863 484,98 Kč a pověřila starostu podpisem smlouvy s vybraným 
dodavatelem. 
 

1014/2018 Finanční dar za 60 bezplatných odběrů krve 
Rada města schválila  finanční dar  panu Milanu Brázdovi za 60 
bezplatných odběrů krve v hematologicko-transfuzním oddělení Krajské 
nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně. 
 

1015/2018 Smlouva na pronájem hrobových míst 
Rada města schválila smlouvu na pronájem hrobového místa na hřbitově 
ve Slušovicích dle legislativy platné od 1. 9. 2017. 
 

1016/2018 Výroční zpráva za rok 2017 
Rada města schválila výroční zprávu  o poskytování informací za rok 
2017. 
  

1017/2018 Kupní smlouva na prodej dřeva 
Rada města schválila Kupní smlouvu mezi městem Slušovice a 
společností PILA MSK na odkup surových jehličnatých stromů v období 
od 23. 1. 2018 do 31. 3. 2018. 
 

1018/2018 Prodloužení pronájmu parkovacího místa č. 17 na sídlišti Padělky 
Rada města schválila prodloužení pronájmu parkovacího místa č. 17 na 
sídlišti Padělky. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. 
 
 
 
 
 



1019/2018 Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – Nízkoprahové 
zařízení 
Rada města schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor uzavřené mezi městem Slušovice a DOMINO cz, o. p. s. Zlín, 
který řeší náhradní prostory v budově základní školy po dobu 
rekonstrukce stávajících prostor. 
 

1020/20108 Smlouva o zřízení služebnosti – Povodí Moravy s. p.  
Rada města schválila smlouvu o zřízení služebnosti s Povodím Moravy s. 
p. Brno na vyústění dešťové kanalizace do řeky Dřevnice vedle budovy 
pošty za cenu 3 200 Kč bez DPH. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


