
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města č. 69/2013 
ze dne 12. 8.  2013 

 
 
700/2013 Výběrové řízení – Rozšíření odděleného sběru odpadu ve městě Slušovice“  

Rada města odsouhlasila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky 
„Rozšíření odděleného sběru odpadu ve městě Slušovice“  ve zjednodušeném 
podlimitním řízení. 
 

701/2013 Výběrové řízení – Rozšíření odděleného sběru odpadu ve městě Slušovice“  
Rada odsouhlasila seznam oslovených firem na akci „Rozšíření odděleného 
sběru odpadu ve městě Slušovice: 
FORNAL trading s.r.o. se Kotojedy  
Komunální technika s.r.o.  Brandýs nad Labem 
Brasco steel, spol. s r.o.se Přerov 
AUTOIMPEX spol. s r.o. Velká Bíteš 
HCS Centrum s.r.o. Planá nad Lužnicí 
 

702/2013 Výběrové řízení – Rozšíření odděleného sběru odpadu ve městě Slušovice“  
Rada schválila komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou 
zakázku „Rozšíření odděleného sběru odpadu ve městě Slušovice“ 
 

703/2013 Nový jízdní řád Slušovice - Vizovice 
Rada města odsouhlasila nový jízdní řád autobusové linky Slušovice - 
Vizovice, kdy bude zachován ranní spoj ze Slušovic do Vizovic a zpět a 
v pondělí a středu doplněn spojem v době mezi 11 a 12 hodinou. 
 

704/2013 Žádost ředitele Barum Rally o snížení poplatku - stanové městečko při 
Barum Rally  
Rada města schválila snížení poplatku za pronájem pozemku  města p. č. 
1530/24 na stanové městečko  na 15 tisíc Kč.  
 

705/2013 Žádosti o prodloužení doby venkovní hudební produkce 
Rada města souhlasí s prodloužení doby hudební produkce ze soboty 17. 8. na 
neděli 18. 8. 2013  pro pana Jiřího Kotka u Sudu na dostihové dráze do 02,00 
hodin a hudební produkce pro manžele Gargulákovy při Hawai party konané 
na fotbalovém stadionu do 01,00 hodiny. 
 

706/2013 Žádost Nadačního fondu pro rozvoj a podporu Slušovic o prominutí 
nájmu sokolovny 
Rada města na žádost Nadačního fondu pro rozvoj a podporu Slušovic souhlasí 
s prominutím poplatku za nájem nové sokolovny při konání divadelního 
představení Splašené nůžky ve dnech 5. a 6. září 2013. 
 

707/2013 Žádost Dětského domova a ZŠ Vizovice o finanční příspěvek 
Rada města schválila  příspěvek Dětskému domovu a ZŠ Vizovice na akci pro 
děti „Všeminění“ ve výši 2 000 Kč. 



708/2013 Dodatek ke smlouvě s firmou MCI Servis 
Rada města schválila mandátní smlouvu s firmou MCI Servis na realizaci 2. 
kola veřejné zakázky  pro výběr dodavatele digitálního povodňového plánu  
akce „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové 
ochrany města Slušovice a obcí Kašava, Trnava a Všemina II.“ za částku  
21 780 Kč vč. DPH. 
 

709/2013 Záměr prodloužení nájmů 
Rada města schválila záměr prodloužení nájmu některých obecních bytů. 
 

710/2013 Výsledek hospodaření MŠ Sluníčko a ZŠ Slušovice 
Rada města vzala na vědomí výsledek hospodaření  příspěvkových 
organizací MŠ Sluníčko a ZŠ Slušovice. 
 

711/2013 Žádost o pronájem boční stěny tribuny fotbalového stadionu 
Rada města souhlasí  s pronájmem boční stěny tribuny fotbalového stadionu 
směrem ke čtyřproudové komunikaci pro účely reklamy firmy BV Auto.  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


