
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  97/2014 
ze dne 29. 9. 2014 

 
 
1003/2014 Návrh na rozpočtové opatření – položka opady 

Rada města souhlasí s předložením rozpočtového opatření na zvýšení 
výdajové položky komunální a objemný odpad o 300 000 Kč na nejbližším 
zasedání zastupitelstva města. 
 

1004/2014 Žádost o povolení uzávěry v dostihovém areálu – Rally sprint klub 
Podkopná Lhota 
Rada města souhlasí s uzávěrou komunikací kolem dostihového areálu a 
konáním Mikuláš rally Slušovice dne 6. 12. 2014 s předpokládaným časem 
uzávěry 11 – 16 hodin za předem stanovených  podmínek. 
 

1005/2014 Prominutí pronájmu sokolovny – Místní akční skupina Vizovicko a 
Slušovicko 
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti nové 
sokolovny pro konání valné hromady MAS VAS dne  30. 9. 2014 
v odpoledních hodinách. 
 

1006/2014 Ocenění městské knihovny ve Slušovicích 
Rada města schválila smlouvu se Zlínským krajem, na základě které  Zlínský 
kraj daruje městu Slušovice  10 000 Kč na nákup knihovního fondu Městské 
knihovny Slušovice. 
 

1007/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu – oprava chodníku v ul. Na Stráni 
Rada města schválila smlouvu na opravu chodníku v ul. Na Stráni s firmou 
SÚS Zlínska, která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši 499 919 Kč bez 
DPH. 
 

1008/2014 Příspěvek na rozsvěcování vánočního stromu u ZŠ Slušovice 
Rada města schválila příspěvek ve výši 5 000 Kč Klubu rodičů při Základní 
škole Slušovice na rozsvěcování vánočního stromu, které se uskuteční 28. 11. 
2014.  
 

1009/2014 Žádost o bezplatné používání sportovní haly - florbal 
Rada města schválila bezplatný pronájem sportovní haly pro florbalový 
klub v měsících 
září – listopad 2014 a březen – červen 2015 ve dnech: 
úterý  15,00 – 16,00, čtvrtek 15,00 – 16,00 a pátek 15,00 – 17,00 hodin. 
 

1010/2014 Příspěvek ASPV 
Rada města schválila příspěvek ASPV na dopravu dětí na tábor 
v Pohořelicích  ve výši 1 000 Kč. 
 
 



1011/2014 Záměr pronájmu obecního bytu – garsoniéry 
Rada města schválila záměr pronájmu bytu – garsoniéry v domě č. p. 313 na 
ulici Slunečná.  
 

1012/2014 Smlouva o dílo – oprava  kanálu na ul. Příkrá 
Rada města schválila smlouvu o dílo s firmou Polaštík realizace staveb, s.r.o. 
na opravu kanálu na ulici Příkrá za cenu 80 064,49 Kč vč. DPH. 
 

1013/2014 Smlouva o dílo – oprava opěrné zídky na ul. Sadová 
Rada města schválila smlouvu o dílo s firmou Polaštík realizace staveb, s.r.o. 
na opravu opěrné zídky u místní komunikace v ul. Sadová za cenu 34 925,44 
Kč vč. DPH. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


