
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 44/2012 

ze dne 1. 10. 2012 
 
 
 
464/2012 Veřejná zakázka – sedací nábytek do sokolovny 

Rada města schválila vyřazení uchazečů BUKOTEC a ELSO systém a schválila výběr 
nejlepší nabídky, kterou podala firma 1. Art interiér Zlín za cenu 1 595 188 Kč vč. 
DPH.  
 

465/2012 Veřejná zakázka – Zásahový dopravní automobil pro jednotku SDH Slušovice 
Rada města schválila vyřazení uchazeče – Milan Čapek a schválila výběr dodavatele 
zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH Slušovice - firmu ZLINER, 
která dodá automobil zn. FIAT za cenu 666 532 Kč vč DPH. 
 

466/2012 Název nově rekonstruované sokolovny 
Rada města rozhodla, že pro objekt rekonstruované bývalé sokolovny bude používán 
název „Nová sokolovna“. 
 

467/2012 Záměr prodloužení nájmu bytů 
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu některých obecních  bytů v domě 
č.p. 197 a 313. 
 

468/2012 Záměr pronájmu pozemku 
Rada schválila záměr pronájmu části pozemkup.č.29/1 v k.ú. Slušovice. 
 

469/2012 Oprava mostů na Všemince 
Rada města schválila dodavatelem opravy patek mostů na Všemince firmu Natrix vz, 
spol. s r.o., která opravu provede za částku 94 053 Kč bez DPH. 
 

470/2012 Schválení pronájmu parkovacího místa č. 19 na sídlišti Padělky 
Rada města schválila pronájem parkovacího místa č. 19 na sídlišti Padělky. 
 

471/2012 Ocenění za dlouhodobou dobrovolnickou práci pro děti a mládež 
Rada města schválila předání finančního příspěvku panu Lucienu Rudlovi, při ocenění 
ve Vsetíně 4. 10. 2012 za dlouhodobou dobrovolnickou práci pro děti a mládež v FC 
Slušovice. 
 

472/2012 Žádost o rozšíření místní komunikace u bytových domů Na Výpusti 
Rada města rozhodla zařadit požadavek na rozšíření místní komunikace  v  ul. Na 
Výpusti do rozpočtu na rok 2013. 
 

473/2012 Cesta od vysílače k rakovskému kříži 
Rada města vzhledem k napjaté finanční  situaci v závěru roku rozhodla o posunutí 
realizace finální úpravy cesty od vysílače k rakovskému kříži na jaro roku 2013. 
 

474/2012 Záměr pronájmu garsoniéry v domě č.p. 313 
Rada města rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu uvolněné garsoniéry v domě č. p. 
313 na ul. Slunečná. 
 

475/2012 Schválení smlouvy o dávce elektrické energie do Nové sokolovny 
Rada města schválila smlouvu o dodávce elektrické energie pro Novou sokolovnu 
s firmou E.ON. 


