
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 9/2011 

ze dne 7. 3. 2011 
 
 
 
 
61/2011 Výběrové řízení  - Obnova významných stromů ve Slušovicích, lokalita č. 3 

– Alej ze Slušovic k Rakovskému kříži 
Rada města schválila vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu – Obnova významných stromů ve Slušovicích lokalita č. 3 „Alej ze 
Slušovic k Rakovskému kříži“ dle přílohy č. 1 prostřednictvím Centra dotačního 
poradenství Zlín. 
 

62/2011 Výběrová komise pro otevírání obálek  hodnocení nabídek – Obnova 
významných stromů ve Slušovicích lokalita č. 3 „Alej ze Slušovic 
k Rakovskému kříži“ 
Rada města schválila členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
pro veřejnou zakázku – Obnova významných stromů ve Slušovicích lokalita č. 3 
„Alej ze Slušovic k Rakovskému kříži“. 
 

63/2011 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 
Rada města schválila Smlouvu č. 10053346 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP  a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na akci Obnova významných stromů ve Slušovicích lokalita č. 
1 – „Rakovský kříž“.  
 

64/2011 Schválení dorovnání výše nájemného v městských bytech 
Rada města schválila z důvodu srovnání nájmů v městských bytech zvýšení 
nejnižších nájmů od 1. 7. 2011  na částku 40 Kč/m2 a  následné navýšení od 
1. 7. 2012 na částku 50 Kč/m2 tak, aby ve všech obecních bytech bylo nájemné 
ve stejné výši.  
 

65/2011 Rallyslalom 2011 – žádost společnosti ANDREA 
Rada města schválila žádost ANDREA s.r.o.   o povolení uspořádání 
Rallyslalomu 2011 v termínech 17. dubna a 14. srpna 2011 v dostihovém areálu 
a s uspořádáním akcí souhlasí za předem stanovených podmínek. 
 

66/2011 Změna distributora plynu 
Rada města schválila uzavření smlouvy na distribuci plynu pro město Slušovice, 
Služby města Slušovice a MŠ Sluníčko s Pražskou plynárenskou, a.s.. 
 

67/2011 Poplatky za inzerci v KBTV 
Rada města schválila poplatky za inzerci ve smyčce kabelové televize: 
- soukromá inzerce 100 Kč/týden/strana 
- firemní inzerce         200 Kč/týden/strana 
- nabídka práce   70 Kč/týden 
 



68/2011 Zařazení SDH Slušovice do jednotky JPO II 
Rada města schválila přijetí dotace ve výši 100 000 Kč. od Zlínského kraje  na 
krytí nákladů spojený se zařazením SDH Slušovice do JPO II. 

69/2011 Žádost o příspěvek na Ročenku MHK 
Rada města zamítla poskytnutí finančního příspěvku na vydání Moravského 
historického sborníku – Ročenky MNK za léta 2006 – 2010. 
 

70/2011 Smlouva o odborné pomoci na rekonstruované ČOV Slušovice 
Rada města schválila uzavření smlouvy č. 110254 o odborné pomoci firmy 
Centroprojekt, a.s. ve zkušebním provozu nově  zrekonstruované čističky 
odpadních vod. Odborné práce budou pouze na základě vyžádání objednatele, 
tzn. města Slušovice. 
 

71/2011 Smlouva se společností ASEKOL – likvidace elektroodpadu 
Rada města schválila smlouvu mezi městem Slušovice a firmou ASEKOL, s.r.o. 
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, smlouvu o výpůjčce přístřešku na 
zpětný odběr elektrozařízení a smlouvu o spolupráci při zajištění  zpětného 
odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů. 
 

72/2011 Žádost  o finanční příspěvek –IZAP – Sdružení pro integraci zdravých a 
postižených dětí a mládeže 
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč sdružení IZAP,  jehož 
službu využívá občanka Slušovic. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


