
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  89/2014 

ze dne 5. 5. 2014 
 
908/2014 Vyhlášení konkursu na ředitele ZŠ Slušovice 

Rada města schválila  v souladu s § 166 zák. 561/2004 Sb. vyhlášení 
konkurzu na funkci ředitele Základní školy Slušovice. Konkurs proběhne 
v náležitostech vyhlášky č. 54/2005 Sb., o konkursním řízení a konkursní 
komisi.  
 

909/2014 Pronájem parkovacího místa č. 5 
Rada města schválila pronájem parkovacího místa č. 5 na sídlišti Padělky. 
 

910/2014 Výběrové řízení na rekonstrukci kotelny ZŠ Slušovice 
Rada města schválila příkazní smlouvu, na základě které provede firma  MCI 
Servis Zlín veřejnou zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ 
Slušovice“. 
 

911/2014 Rekonstrukce kotelny ZŠ Slušovice 
Rada města schválila seznam oslovených firem na provedení zakázky 
„Rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ Slušovice“: 
 

912/2014 Rekonstrukce kotelny ZŠ Slušovice 
Rada města schválila výběrovou komisi pro výběr dodavatele akce 
„Rekonstrukce plynové  kotelny ZŠ Slušovice“. 
 

913/2014 Schválení bezplatného pronájmu sokolovny 
Rada schválila bezplatný pronájem sokolovny včetně služeb pro den oslav 
130. výročí SDH Slušovice, který se uskuteční 25. 5. 2014. 
 

914/2014 Žádost o pronájem části pozemků pro umístění volebních tabulí 
Rada města schválila pronájem části pozemků p. č. 1474/2, 262/10 a 777/2   
KDU ČSL pro umístění volebních tabulí. Cena pronájmu se bude řídit 
platnými poplatky za umístění reklamních zařízení. 
 

915/2014 Rozdělení přidělené dotace na projekt „Zlepšení systému povodňové 
služby …“ 
Na základě oznámení o přidělení výše dotace na projekt „Zlepšení systému 
povodňové služby  a preventivní protipovodňové ochrany města Slušovice a 
obcí Kašava, Trnava a Všemina“. rada města schválila rozdělení  finančního 
podílu pro jednotlivé obce následovně: 
Slušovice  2,916 535,70 Kč 
Všemina  1,221 950,30 Kč 
Trnava      508 787,90 Kč 
Kašava        93 536,40 Kč 

916/2014 Finanční příspěvek na opravu Libušína na Pustevnách 
Rada města schválila příspěvek ve výši 20 000 Kč na opravu objektu 
Libušína na Pustevnách, kdy v  noci z 2. na 3. března došlo k rozsáhlému 
požáru tohoto  historického objektu. 
 



917/2014 Plnění hospodaření k 31. 3. 2014 
Rada města vzala na vědomí výkaz o plnění hospodaření města k 31. 3. 2014. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


