
 Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  96/2018 

ze dne  26. 2.  2018 
 
 

1031/2018 Smlouva o nájmu nebytových prostor – DOMINO cz, o. p. s. 
Rada města schválila Smlouvu o nájmu nebytových prostor se společností 
DOMINO  cz  na dočasné užívání nebytových prostor v Základní škole ve 
Slušovicích. 
 

1032/2018 Žádost o povolení 24. ročníku Rallysprint Kopná 
Rada města schválila  povolení k uzavření příjezdové komunikace 
k dostihové dráze a zpevněných ploch kolem dostihové dráhy za účelem 
servisního zázemí pro účastníky 24. ročníku Rallysprint Kopná  ve dnech 
6. -  7. 4. 2018    a dále  schválila uzavření jednosměrné ulice za kostelem 
dne 7. 4. 2018 na náměstí od 7 do 16,30 hodin za účelem startu a cíle 
soutěže za předem určených podmínek. 
 

1033/2018 Cenová nabídka na projekční práce energetických úspor budovy  
č. p. 558 
Rada rozhodla o zadání studie  návrhu vizualizace exteriéru budovy č. p. 
558, na základě které bude stanoven další postup. Současně souhlasí se 
zadáním zpracování energetického posudku. 
 

1034/2018 Žádost o realizaci závlahového zařízení na fotbalovém stadionu 
Předseda fotbalového klubu FC Slušovice předložil žádost o realizaci 
závlahového zařízení na fotbalovém stadionu ve Slušovicích s tím, že 
předpokládaná investice dle skutečného cenového návrhu bude do 
400 000 Kč vč. DPH. Realizace by mohla být uskutečněna ještě 
v letošním roce v přestávce mezi sezónami. 
Rada města předběžně souhlasí s předložením žádosti zastupitelstvu 
s podmínkou spoluúčasti fotbalového klubu ve výši 100 000 Kč. 
 

1035/2018 Žádost o finanční příspěvek – ZO Český zahrádkářský svaz 
Starosta předložil radě k projednání žádost předsedy  ZO Českého 
zahrádkářského svazu Slušovice o příspěvek ve výši 35 000 Kč na 
zakoupení nového lisu na zpracování jablek. 
Rada města předloží návrh k projednání v zastupitelstvu města. 
 

1036/2018 Žádost o pronájem dostihové dráhy při konání dostihových dnů 
Rada města na základě žádosti DOSTIHY o. s. souhlasí se zveřejněním 
záměru pronájmu dostihové dráhy pro konání 6ti dostihových dnů v roce 
2018. 
 

1037/2018 Smlouva na provedení deratizace města 
Rada města schválila smlouvu o dílo s firmou DERATEX, spol. s r. o. 
Zlín na provedení deratizace města v roce 2018. 
 
 
 



1038/2018 Záměr pronájmu části pozemků  p. č. 656 a 657 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku 
p. č. 656 o výměře  cca 57 m2 a části pozemku p. č. 657 o výměře cca 
97 m2.  
 

1039/2018 Souhlas s průjezdem konvoje motocyklů – akce MOTOBESIP-
MIDNIGHTRIDE  
Rada města na základě žádosti Města Otrokovice souhlasí  s průjezdem 
konvoje motocyklů při akci MOTOBESIP – MIDNIGHTRIDE 2018 
v sobotu 2. 6. 2018 (náhradní termín je 9.  nebo 16. 6.) v době od 22 do 24 
hodin po trase čtyřproudová komunikace – kruhový objezd – areál 
dostihové dráhy. 
 

1040/2018 Pronájem části pozemku p. č. 429 
Rada města schválila pronájem střední části pozemku p. č. 429 o výměře  
1 500 m2 za účelem zřízení zahrady. 
 

1041/2018 Nabídka na odkoupení pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 
Rada města předloží k vyjádření zastupitelstvu města nabídku od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových – odkoupit část pozemku 
p. č.  1190/1, který je pod zaploceným dětským hřištěm za panelovým 
domem č. 472-473 v ulici Dostihová. 
 

1042/2018 Příprava výběrového řízení na opravu zpevněných ploch před poštou 
a spořitelnou 
Rada města schválila firmy, které budou vyzvány na předložení nabídky 
na opravu zpevněných ploch před poštou a spořitelnou: 
EL TORO s. r. o., Liptál 
BLS dopravní stavby s. r. o., Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou 
Martin Urban – zemní práce, Lhota 10, Vsetín 
TM Stav, s. r. o., Jasenice 729, Vsetín 
 

1042/2018 Výběrové řízení – „Doplnění rekuperace  -  ZŠ Slušovice“ 
Rada města schválila dodavatelem veřejné zakázky „Doplnění rekuperace 
– ZŠ Slušovice“ firmu ANDREA Zlín, s. r. o. , která nabídla nejnižší  
cenu 319 788 Kč bez DPH. 
 

1043/2018 Žádost ředitelky MŠ Sluníčko o zřízení čističek vzduchu 
Rada města předloží zastupitelstvu žádost ředitelky Mateřské školy 
Sluníčko o zřízení čističek vzduchu do tříd mateřské školy.  Jedná se o 
nákup 8 kusů čističek za celkovou cenu cca 160 000 Kč. 
 

1044/2018 Připravovaná divadelní představení a koncerty 
Rada města schválila návrh konání divadelních představení a koncertů 
včetně výše vstupného. 
 

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 


