
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 42/2012 

ze dne 20. 8. 2012 
 
 
 
424/2012 Výběrové řízení – sedací nábytek a nábytek na míru 

Rada města na základě výsledků výběrového řízení rozhodla o zrušení zadávacího 
řízení části I. – sedací nábytek a dále rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na 
dodávku nábytku na míru, část II., kterou podala firma Potrusil, s.r.o. Šlapanice za cenu 
1 043 581,20 Kč.  
Rada současně schválila vypsání nové veřejné zakázky na sedací nábytek dle nové 
technické specifikace. 
 

425/2012 Žádost společnosti MOBA, s.r.o. o spolupráci na úpravě veřejné zeleně 
Rada města schválila spoluúčast města při výřezu dřevin a jejich následný odvoz a 
likvidaci na úpravě veřejné zeleně mezi chodníkem podél silnice směrem k Neubuzi a 
areálem firmy MOBA formou zajištění práce zaměstnanců a techniky.  Firma zajistí 
výpomoc pro  nakládání vyřezaných dřevin.  Tyto práce budou provedeny v období, 
kdy nebudou zaměstnanci města vytíženi jinými pracemi při úklidu. 
 

426/2012 Žádost o stanovisko města k pozemku p. č. 699/2 pod budovou pošty 
Rada města rozhodla o zaslání žádosti na Katastrální úřad Zlínského kraje pro 
vypracování podkladů k žádosti o přechod z majetku České republiky do majetku obce 
Slušovice pro parcely, které splňují podmínky zákona č. 173/2012. 
 

427/2012 Zadávací dokumentace a výběrové řízení  – Zásahový dopravní automobil  
Rada města schválila zadávací dokumentaci na zásahový dopravní automobil pro 
jednotku SDH Slušovice.  Dále schválila smlouvu s firmou MCI Servis na realizaci 
veřejné zakázky tohoto zásahového automobilu za cenu 18 000 Kč vč. DPH. 
 

428/2012 Prodloužení parkovacích míst č. 16 a 18 na sídlišti Padělky 
Rada města schválila prodloužení pronájmu  parkovacích míst č. 16 a 18 na sídlišti 
Padělky. 
 

429/2012 Prodloužení nájmu bytů 
Rada města schválila záměr prodloužení nájmů jednoho obecního bytu v domě č.p. 313 
a jednoho bytu v domě č.p. 590. 
 

430/2012 Zveřejnění pronájmu uvolněného parkovacího místa  
Rada města schválila záměr pronajmout pakovací místo č. 19 na sídlišti Padělky. 
 

431/2012 Žádost o povolení akce na fotbalovém stadionu dne 7. 9. 2012 
Rada města schválila žádost pana Vladimíra Garguláka o uspořádání divadla pro děti 
dne 7. 9. 2012 na fotbalovém stadionu. Podmínkou je projednání konání této akce se 
zástupci vedení fotbalového klubu. 
 

432/2012 Odměna za dárcovství krve 
Rada města schválila odměnu za obdržení Jánského zlaté plakety za 40 
bezpříspěvkových odběrů krve panu Milanu Brázdovi. Finanční dar bude předán na 
zasedání rady města. 
 
 



433/2012 Žádost o příspěvek na oplocení  a na uzavření nájemní smlouvy 
Rada města neschválila příspěvek na oplocení soukromého pozemku z důvodu velké 
výměry společných hranic města s pozemky obyvatel města, které jsou oploceny. Není 
ve finančních možnostech města touto formou občanům přispívat na oplocení.  Dále 
neschválila uzavřít nájemní smlouvu na pozemek p. č. 933/1 z důvodu požadavku 
vysokého nájemného. 
 

434/2012 Žádost o pronájem prostor v budově městského úřadu 
Rada města schválila žádost zástupce VZP  o jednodenní pronájem místnosti veřejného 
internetu s poplatkem 500 Kč na den v čase od 8 do 15 hodin. 
 

435/2012 Pronájem pozemku p. č. 1230/11 
Rada města schválila pronájmem pozemku p.č. 1230/11 za cenu 100 Kč/rok.  
 

436/2012 Schválení platového výměru řediteli ZŠ Slušovice  
Rada města schválila nový platový výměr řediteli Základní školy Slušovice z důvodu 
platového postupu do 3. platového stupně. 
 

437/2012 Internet v sokolovně 
Rada města souhlasí s  dodávkou koncových prvků a koncového internetu a 
montážními náklady firmy AVONET ve výši 19 445 Kč bez DPH. 
 

438/2012 Příspěvek na provoz Linky bezpečí pro děti 
Rada města schválila příspěvek 2000 Kč na podporu provozu Linky bezpečí pro děti. 
 

439/2012 Odebírání stavební suti ve sběrové dvoře 
Rada města ruší usnesení č. 222/2012 ze dne 3. 10. 2011 a od 1. 9. 2012 schvaluje 
odebírání pouze menšího množství stavební sutě do hmotnosti maximálně 50 kg 
uložené v obalu. Toto množství je možné odevzdat pouze jednou za čtvrtletí na jedno  
číslo popisné nebo byt. Odevzdávání bude evidováno a k jeho odevzdání bude povinen 
odevzdávající OP k identifikaci. Ve sběrovém dvoře není možné odevzdávat  hlínu. 
 

440/2012 Oprava venkovního schodiště před vstupem do sportovní haly ZŠ Slušovice  nátěr 
plechů na střeše 
Rada města schválila  zadání stavebních prací na opravě venkovního schodiště před 
vstupem do sportovní haly a vícepráce opravy světlíku sportovní haly,  které vznikly na 
základě otevření střešní konstrukce, kde bylo nutné provést nátěry rezavých konstrukcí 
po zatečení.  Vzhledem k tomu, že se jedná o novou položku rozpočtu, bude začleněna 
do rozpočtových změn a předložena ke schválení v zastupitelstvu. 
 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 


