
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 70/2013 

ze dne 29. 8.  2013 
 
712/2013 Smlouva o výpůjčce části pozemku p. č. 664/2 

Rada města schválila smlouvu o výpůjčce pozemku p. č. 664/2 jehož 
majitelem je pan František Sanytrák.  Touto smlouvou vlastník pozemku 
přenechává část uvedeného pozemku městu Slušovice k bezplatnému užívání. 
 

713/2013 
714/2013 

Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Zlepšení systému 
povodňové služby a  preventivní protipovodňové ochrany města Slušovice 
a obcí Kašava, Trnava a Všemina II -  na stavební práce 
 
Vyloučení uchazečů 
Rada Města Slušovice v souladu s ustanovením   § 60 zákona č.  137/2006 Sb. rozhodla 
o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazeče ENVIPARTNER, s.r.o., se 
sídlem Vídeňská 546/55, 63900 Brno – Štýřice a  uchazeče Extra NET s.r.o., se 
sídlem Vlčnovská 2344, 68801 Uherský Brod. Uchazeči nesplňovali zadávací 
podmínky. 
 
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
Rada Města Slušovice na základě doporučení hodnotící komise v souladu s 
ustanovením   § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,  rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou předložila firma Crisis consulting s.r.o. Uherské Hradiště.  
 

715/2013 Žádost Českého svazu chovatelů o finanční příspěvek na výstavu  
Rada města souhlasí s proplacením  příspěvku Českému svazu chovatelů ZO 
Slušovice, který byl schválen na výstavu v rámci rozpočtu města. 
 

716/2013 Výměna světel veřejného osvětlení na hřbitově 
Starosta informoval radu o potřebě kompletní výměny světel veřejného 
osvětlení na hřbitově z důvodu chybějících náhradních dílů a celkově velmi 
špatného technického stavu stávajícího osvětlení. Předpokládaná výše této 
investice je cca 135 tisíc Kč.  
Rada města rozhodne o realizaci výměny světel veřejného osvětlení na 
hřbitově  na  základě finanční možnosti v rámci rozpočtových opatření. 
 

717/2013 Určení volební místnosti pro volební okrsek č. 1 
Starosta předložil radě k projednání změnu umístění volební místnosti pro 
volební okrsek č. 1 a to vzhledem k nové možnosti využití prostor sokolovny. 
Rada města vzhledem k faktu, že je průběžně dlouhodobě s předstihem 
plánován program využití sokolovny, který není  možné aktuálně upravovat 
podle vyhlášeného termínu voleb, rozhodla o zachování umístění volební 
místnosti ve staré mateřské škole. Umístění volební místnosti nelze operativně 
měnit.  
 

718/2013 Výběrové řízení na vybudování chodníků na sokolské zahradě 
Rada města projednala nabídky na realizaci chodníků na sokolské zahradě a 
schválila nabídku firmy Polaštík realizace staveb s.r.o., U Stadionu 703, 763 
15 Slušovice, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 136 058 Kč bez 
DPH. 



719/2013 Výběrové řízení zbudování zpevněných parkovacích ploch na ul. Slunečné  
u domu č. p. 282  
Rada města projednala nabídky na realizaci zpevněných parkovacích ploch na 
ul. Slunečné u domu 282 a schválila nabídku firmy Polaštík realizace staveb 
s.r.o., U Stadionu 703, 763 15 Slušovice, která předložila nejvýhodnější 
nabídku ve výši 74 093 Kč bez DPH. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


