
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 13/2011 

ze dne 2. 5.  2011 
 
 
 
 
 
95/2011 Zpracování výběrového řízení na územní plán města 

Rada města schvaluje mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem Slušovice a 
Ing. Petrou Symerskou na provedení výběrového řízení na Územní plán města 
Slušovice.  
 

96/2011 Uzavření smlouvy o věcném břemeni 
Rada města doporučí zastupitelstvu města ke schválení žádost o uzavření 
Smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění přípojky kanalizace na 
pozemku města p.č. 606 v k.ú. Slušovice. 
 

97/2011 Pronájem chodníku u domu č. p. 85 na náměstí – pan Hoang Xuan Lien 
Rada města schválila žádost pana Hoang Xuan Liena o pronájem 2 m2 chodníku 
podél prodejny na náměstí č.p. 85  
Pronájem je schválen ve výši 2 000 Kč/2 m2 /rok. Podmínkou pronájmu pro 
vystavování zboží je využívání pouze chodníku před domem č. 85.  
 

98/2011 Pronájem pozemku u požární zbrojnice – prodej uzenin 
Rada města schválila pronájem pozemku u hasičské zbrojnice firmě Dios 
Slovakia, s.r.o. za účelem prodeje uzenin. Pronájem je schválen ve výši 
500 Kč/2 hodiny prodeje. 
 

99/2011 Příjem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 
Rada města schválila příjem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 
15 954 Kč  na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, 
domů a bytů v roce 2011. 
 

100/2011 Zrušení usnesení č. 38/2011 ze dne 9. 2. 2011 
Rada města zrušila usnesení ze dne 9. 2. 2011 č. 38/2011 týkající se pronájmu 
pozemku p.č. 699/2 v k.ú. Slušovice. Důvodem je skutečnost, že město 
Slušovice má k uvedenému pozemku pouze právo hospodaření, nikoliv právo 
vlastnické.  
 

101/2011 Zrušení usnesení č. 32/2011 ze dne 24.1.2011  
Rada města zrušila usnesení ze dne 24. 1. 2011 č. 32/2011 týkající se pronájmu 
restaurace na fotbalovém stadionu FC Slušovice paní Gargulákové. Důvodem je 
skutečnost, že restaurace a její zařízení nevyhovuje podmínkám pro současné 
provozování restaurace a před pronájmem bude nutné provést zásadní opravy. 
 
 
 
 
 



102/2011 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu 
Rada města doporučí zastupitelstvu ke schválení smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemen na pozemku p.č. 1551/441 v k.ú. 
Slušovice na vedení přípojky NN k novostavbě rodinného domu. 
 

103/2011 Žádost pana Švajdy o povolení oplocení pozemku v dostihovém areálu 
Rada města zamítla žádost pana Františka Švajdy o oplocení pozemku p.č. 
1473/4 a 1471/10. 
 

104/2011 Výběrové řízení - Veřejná zakázka - Obnova významných stromů ve 
Slušovicích lokalita č. 3 ,,Alej ze Slušovic k Rakovskému kříži" 
Rada města souhlasí v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách s vyloučením uchazečů – Luboš Mader – zahradní 
realizace, Ing. Petr Zvěřina a Roman Kratina z další účasti v zadávacím řízení 
pro neúplnost nabídky a nesplnění zadávacích podmínek dle závěrů hodnotící 
komise při posuzování a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Obnova 
významných stromů ve Slušovicích lokalita č. 3 ,,Alej ze Slušovic k 
Rakovskému kříži"  
 

105/2011 Výběrové řízení - Veřejná zakázka - Obnova významných stromů ve 
Slušovicích lokalita č. 3 ,,Alej ze Slušovic k Rakovskému kříži" 
Rada města schvaluje v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách s výběrem nejvhodnější nabídky hodnocené dle 
základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena včetně DPH na 
veřejnou zakázku Obnova významných stromů ve Slušovicích lokalita č. 3 
,,Alej ze Slušovic k Rakovskému kříži"  a zároveň pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Arborea Březová s.r.o. 
v souladu s nabídkou uchazeče. 
Pořadí č. 1  
Arborea Březová s.r.o., Březová 96, 763 15 Slušovice (nabídka č. 6) 
IČ   15527379    nabídková cena  285 832,00Kč (vč. DPH) 
Pořadí č. 2  
ZÁBOJNÍK – contractors s.r.o., Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Host.  
(nabídka č. 4) 
IČ  6258692    nabídková cena  293 916,00 Kč (vč. DPH) 
Pořadí č. 3  
Kaisler s.r.o., Měřičkova 1447/48, 621 00 Brno (nabídka č. 1) 
IČ  25523406    nabídková cena  307 913,28 Kč (vč. DPH) 
Pořadí č. 4  
Petr Vykrut - zahradní služby,  U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 
(nab. č. 5) 
IČ  47165006    nabídková cena  353 840,88 Kč (vč. DPH) 
 

106/2011 Žádost Nadačního fondu pro podporu a rozvoj Slušovic o povolení 
uspořádání akcí „Jahodové hody“ a „Podzimní jarmark“ 
Rada města schválila Nadačnímu fondu pro podporu a rozvoj Slušovice 
uspořádání „Jahodových hodů“ dne 4. 6. 2011 a „Podzimní trhů“ dne 3. 9. 2011 
na náměstí ve Slušovicích za splnění předem stanovených podmínek. 
 



107/2011 Výběr dodavatele na úložné prostory ve sportovní  hale 
Rada města schválila dodavatelem úložných prostor ve sportovní hale Stolařství 
DELTA – Julius Juchelka za nabídnutou cenu 73 000 Kč. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 


