
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 58/2013 

ze dne 2. 4.  2013 
 
 
 
587/2013 Zkvalitn ění zázemí jeviště v nové sokolovně 

Rada města schválila  realizaci prací na zkvalitnění zázemí jeviště v nové 
sokolovně. Původní vykrývací závěsy budou doplněny ještě vrchními 
markýzami a budou vyměněny reflektory nad jevištěm regulovatelným LED 
nasvícením. 
 

588/2013 Přeložení nadzemních rozvodů KVBT  
Rada města projednala podklady zpracované firmou NEJ TV na přeložení 
stávajících nadzemních rozvodů KBTV v lokalitě u hasičské zbrojnice, 
v zahradě pana Slaměníka,  u domu č. p. 23 a budovy městského úřadu.  
Vzhledem k vysoké finanční náročnosti přeložení  těchto rozvodů do země 
navrhuje NEJ TV ponechat stávající rozvody a nadále využívat ponechaného 
sloupu (po odstranění nadzemního elektrického vedení firmou E.ON ).  
Rada upřednostňuje uložení stávajících nadzemních rozvodů KBTV do země 
z důvodu nevzhlednosti budoucího řešení v blízkosti náměstí. 
 

589/2013 Používání znaku města 
Rada města souhlasí s používáním znaku města Slušovice na webových 
stránkách golfového klubu Slušovice. 
 

590/2013 Pronájem bytů a garáží 
Rada města schválila prodloužení pronájmů v některých obecních bytech a 
garážích. 
  

591/2013 Záměr prodloužení pronájmu bytu 
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu bytu v domě č.p. 590. 
 

592/2013 Pronájem části pozemku p. č. 404/1 
Rada města schválila záměr  pronájmu horní části pozemku p. č. 404/1. 
 

593/2013 Smlouva na provedení akce „Silnice III/4915, Slušovice, chodník“ v ul.  
Rada města schválila smlouvu mezi  městem Slušovice a Ing. Škrabalem na 
hotovení projektové dokumentace a provedení mandátní činnosti na akci 
„Silnice III/4915: Slušovice, chodník“ v ul. Vítězství. 
 

594/2013 Příspěvek na provoz Linky bezpečí pro děti 
Rada města schválila příspěvek 2000 Kč na podporu provozu Linky bezpečí pro 
děti. 
 

595/2013 Schválení výběrové komise pro projekt „Zlepšení systému povodňové 
služby …“ 
Rada města schválila zadávací a technické podmínky pro veřejnou zakázku  
projektu „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové 
ochrany města Slušovice a obcí Kašava, Trnava a Všemina“ 



596/2013   Schválení komise pro otevírání obálek  
Rada města Slušovice  v souladu s § 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách rozhodla o ustanovení pětičlenné komise pro otevírání obálek pro 
zadávací řízení s názvem „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany města Slušovice a obcí Kašava, Trnava a Všemina“. 
Členové komise pro otevírání obálek: 
1. Ing. Petr Hradecký, starosta města Slušovice 
2. Marie Bořutová, starostka obce Trnava 
3. Robert Tomšů, starosta obce Všemina 
4. Josef Jarcovják, starosta obce Kašava 
5. zástupce firmy MCI Servis 
 

597/2013 Schválení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
Rada města Slušovice v souladu s § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách rozhodla o ustanovení pětičlenné komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek  (komise totožná s komisí pro otevírání nabídek) pro 
zadávací řízení s názvem „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany města Slušovice a obcí Kašava, Trnava a Všemina“. 
Současně se jmenováním členů hodnotící komise rada jmenovala za každého 
člena hodnotící komise jeho náhradníka. 
 

598/2013 Návrh na zřízení e-mailových adres 
Rada města projednala návrh zastupitele pana Jarcovjáka na zřízení emailových 
adres jednotlivým zastupitelům. Vzhledem k tomu, že zřízení adres pod 
hlavičkou města by vyžadovalo další finanční náklady, rada preferuje při 
zřizování e-mailových adres zastupitelů řešení, které nebude vyžadovat 
dodatečné finanční náklady, tzn. zveřejnění vlastních e-mailových adres 
zastupitelů,  pokud o to budou mít zájem. 
 

599/2013 Návrhová studie firmy AVONET na vybudování rozvodů HDPE trubek 
Rada města pověřuje starostu jednáním s firmou AVONET s.r.o. Luhačovice 
pro vyjasnění  dalších podmínek celého připravovaného projektu rozvodů 
HDPE trubek.   
 

600/2013 Pořádání akce Tuning auto show v dostihovém areálu 
Rada města schválila konání akce Tuning Auto Show v termínu 28. – 29. 6. 
2013 v dostihovém areálu za předem stanovených podmínek. 
 

601/2013 Pronájem zahrádky u bytového domu č. p. 197 na ul. Dlouhá 
Rada města schválila pronájem pozemku zahrádky p. č. 990 (1. díl) u bytového 
domu na ul. Dlouhá č. p 197. 
 

602/2013 Žádost Sportovních klubů o finanční příspěvek 
Rada města schválila Sportovním klubům Slušovice finanční příspěvek ve výši 
20 000 Kč na nákup nových tenisových stolů. 
 

  

  


