
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 43/2012 

ze dne 10. 9. 2012 
 
 
 
441/2012 Schválení smlouvy s firmou Potrusil, s.r.o. 

Rada města schválila smlouvu mezi městem Slušovice a firmou Potrusil, s.r.o. na 
dodávku nábytku pro objekt bývalé sokolovny ve Slušovicích. Cena dodávky je 
869 651 Kč bez DPH. 
 

442/2012 Schválení smlouvy s firmou MCI Servis 
Rada města schválila smlouvu s firmou MCI Servis na vypsání druhého kola 
výběrového řízení na sedací nábytek v ceně 12 000 Kč vč. DPH. 
 

443/2012 Výběrové řízení na dodávku zásahového dopravního automobilu pro SDH 
Slušovice 
Rada města schválila smlouvu s firmou Zliner, s.r.o. na dodávku zásahového 
dopravního automobilu pro  SDH Slušovice za cenu 666 532 vč. DPH. 
 

444/2012 .Financování sokolovny 
Rada projednala starostou předložený dokument, který kompletně popisuje financování 
dostavby a vybavení sokolovny. 
USNESENÍ č.  
Rada města souhlasí s předložením dokumentu, který kompletně popisuje financování 
dostavby sokolovny  na jednání zastupitelstva. 
 

445/2012 Rozpočtové změny 
Rada města souhlasí s předložením navržených rozpočtových změn ke schválení na 
zastupitelstvu města. 
 

446/2012 Prodloužení nájmů 
Rada města schválila prodloužení nájmů obecních bytů v domě č. p. 313 a 590. 
 

447/2012 Žádosti o zřízení práva věcného břemene 
Rada města doporučí zastupitelstvu města schválit žádosti o zřízení práva věcného 
břemene. 
 

448/2012 Žádost o směnu pozemků  
Rada města nedoporučí zastupitelstvu schválit směnu pozemků p.č. 1631/26 a 1697/137 
za pozemky p.č. 1651/1, p. č. 1652 a p.č. 1653/1, které jsou ve vlastnictví města 
Slušovice. 
 

449/2012 Žádost o odkoupení pozemků – MONZA 
Rada města nedoporučí zastupitelstvu odprodat pozemky, o které žádá společnost 
MONZA CZ za částku dle znalečného posudku.  Tato částka neodpovídá obvyklé ceně 
při prodeji pozemků ve městě. 
 

450/2012 Žádost o odprodej části pozemku p.č. 696/1 od Povodí Moravy 
Rada města schválila zaslání žádosti na odkup části pozemku p. č. 696/1 od Povodí 
Moravy do majetku města Slušovice. 
 

  



451/2012 Odkup pozemků v areálu letiště Bílá Hlina 
Rada města rozhodla, že do vyřešení soudních sporů o vlastnictví některých 
nemovitostí v lokalitě letiště Bílá Hlina, není možné žádost o odkup pozemků od města 
Slušovice projednávat. 
 

452/2012 Nabídka Klubu českých turistů  
Rada města rozhodla, že v současné době nabídku Klubu českých  turistů na prezentaci 
města v obrazovém atlasu regionů a církevních památek v ČR nevyužije. 
 

453/2012 Oprava sběrného roštu na ul. Sadové 
Rada města schválila realizaci opravy sběrného roštu v ul. Sadová  technologií, která 
byla použita firmou Polaštík na ul. U Vodojemu za cenu 57 500 Kč vč. DPH. 
 

454/2012 Rekonstrukce spojovacího chodníku – náměstí – ul. Slunečná 
Rada města schválila zadání rekonstrukci chodníku mezi náměstím a ul. Slunečnou 
v navazující části na zrekonstruovaný chodník v rámci stavby rekonstruované 
sokolovny. Práce provede firma Pavelka za cenu 79 000 Kč bez DPH. 
 

455/212 Platba nájemného – paní Tomšů, č.p. 23 
Rada města souhlasí se zasláním výzvy nájemkyni obecního bytu na ul.  Dlouhá 23 
k okamžitému zaplacení dlužného nájemného. s upozorněním, že pokud nebude 
zaplaceno do uvedeného termínu, neschválí rada další prodloužení pronájmu. 
 

456/2012 Žádost  FC Slušovice o finanční příspěvek 
Rada  města schválila FC Slušovice  příspěvek 5 000 Kč na turnaj přípravek. Příspěvek 
bude  čerpán z reprefondu starosty. 
 

457/2012 Žádost o finanční příspěvek na akci Slušovický okruh 
Rada města schválila na cyklistickou akci Slušovický okruh finanční příspěvek   
2 500 Kč. 
 

458/2012 Žádost o finanční příspěvek pro SK Slušovice  
Rada města schválila Sportovním klubům Slušovice příspěvek ve výši 15 000 Kč na 
opravu chaty na Příschlopě. 
 

459/2012 Navýšení rozpočtu Mateřské školy Sluníčko 
Rada města schválila  navýšení rozpočtu MŠ Sluníčko: 
položku na plyn ve výši 77 000 Kč 
zařazení nové položky pro rekonstrukci podlah učeben a 
zakoupení nových koberců ve výši 91 000 Kč  
 

460/2012 Rozpis rozdělení transferu města v rámci hospodaření FC Slušovice 
Rada města vzala na vědomí rozpis rozdělní prostředků v rámci hospodaření FC 
Slušovice pro jednotlivé věkové kategorie. 
 

461/2012 Žádost o povolení umístění volebních panelů (KDU ČSL) 
Rada města schválila pronájem části pozemku p.č. 1464/2,  p.č. 262/10 a p.č. 777/2 na 
umístění volebních panelů  za cenu obvyklou pro podobné pronájmy. 
 

462/2012 Smlouva o právu provést stavbu – realizace přestavby transformátoru na ul. 
Slunečná 
Rada schválila smlouvu o právu provést stavbu s firmou E.ON Distribuce, a.s. při  
realizaci přestavby stávajícího transformátoru na ul. Slunečné a přestavbě stávajícího 
transformátoru do pozemního domku a uložení přilehlých částí nadzemního vedení do 
země, které budou realizovány na pozemcích  p.č. 126, 140/2, 140/4, 140/1, 142/1, 



141/3, 139/2, 138/2 a 218 v k.ú. Slušovice s podmínkou, že veškeré přeložky do země  
pod komunikacemi a chodníky budou realizovány protlaky a součinností s městem 
Slušovice na převedení stávajícího veřejného osvětlení umístěného na betonových 
sloupech firmy E.ON. 
 

463/2012 Termín konání zastupitelstva  
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční  
17. 9. 2012. 

  

  

 


