
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  16/2015 

ze dne 25.  5.  2015 
 
167/2015 Opravy výtluk ů na místních komunikacích  

Rada města schválila dodavatelem veřejné zakázky „Opravy výtluků na 
místních komunikacích ve Slušovicích“ firmu SÚS Zlínska, s.r.o., která 
předložila nejvýhodnější cenovou nabídku. 
 

168/2015 Oprava komunikace – sběrný dvůr  
Rada města schválila dodavatelem veřejné zakázky „Oprava komunikace – 
sběrný dvůr ve Slušovicích“ firmu SÚS Zlínska, s. r. o., která předložila 
nejvýhodnější cenovou nabídku.  
 

169/2015 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města – FC Slušovice 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi městem Slušovice a FC Slušovice. Dotace je 
schválena ve výši 6 000 Kč a bude použita  na zakoupení věcných cen pro 
účastníky fotbalového turnaje mládeže – starší přípravka (poháry, 
medaile…). 
 

170/2015 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města – Myslivecký 
spolek Březina Slušovice 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi městem Slušovice a Mysliveckým spolkem Březina 
Slušovice. Dotace je schválena ve výši  3 500 Kč a bude použita na 
občerstvení pro děti  při dětském dnu s myslivci. 
 

171/2015 Převod části parcely č. 266 vlastníkům domu č. 308 na ul. Slunečná 
Rada města souhlasí  s vyčleněním funkčního celku s obytným domem č. 308 
a části parcely č. 266 vymezeného prodloužením severní strany domu 
směrem na východ a západní strany směrem na jih a dále souhlasí 
s převedením  plochy místní komunikace 14c2 v pasportu místních 
komunikací na komunikaci účelovou. Tím bude umožněno odkoupení této 
části parcely vč. zpevněné plochy vlastníkům domu č. 308.  
 

172/2015 Dodatek ke smlouvě o výpůjčce prostor – DOMINO cz Zlín 
Rada města schválila dodatek ke smlouvě o  výpůjčce prostor pro účely 
nízkoprahového centra  uzavřené mezi městem Slušovice a obecně 
prospěšnou společností DOMINO cz Zlín, na základě kterého bude upravena 
doba provozování nízkoprahového centra  v pracovní dny od 12 do 18,30 
hodin a dále umožní provoz centra v měsících červenci a srpnu od 7 do 18 
hodin pro účely pořádání příměstských táborů.                                                                                                                             
 

173/2015 Rozšíření parkoviště u zdravotního střediska – projektová dokumentace, 
stavební povolení 
Rada města schválila smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace 
pro opravu a rozšíření parkoviště u zdravotního střediska ve Slušovicích vč. 
příkazní smlouvy pro vyřízení stavebního povolení s ing. Jiřím Škrabalem, 
Želechovice nad Dřevnicí. 



174/2015 Studie proveditelnosti pro stavební úpravu a nástavbu požární zbrojnice 
Rada města souhlasí se zpracováním studie proveditelnosti pro stavební 
úpravu a nástavbu stávající požární zbrojnice ve Slušovicích zpracovanou ve 
dvou variantách. První varianta provedení nového zastřešení s možností 
dalšího využití vnitřního prostoru krovu, druhá varianta provedení nového 
zastřešení bez dalšího využití. Rada souhlasí se zadáním těchto prací firmě 
STEMIO a.s.. 
 

175/2015 Oznámení firmy Nej TV – údržbové práce 
Rada města schválila provádění údržbových  prací, které v měsíci červnu 
provede firma Nej TV, a.s.  a  které spočívají ve výměně kabelu rozvodů 
kabelové televize v úseku od pošty po rozvaděč na křížení ulic Rovná a 
Zahradní. Rada požaduje informování majitelů okolních nemovitostí v trase 
výměny kabelů z důvodu případného omezení přístupu k jejich nemovitostem 
a  uvedení všech výkopových tras do původního stavu, případně provedení 
oprav následných deformací povrchů. 
 

176/2015 Kuchyňská linka u horní zasedací místnosti v sokolovně 
Rada města souhlasí se zadáním výroby a montáže kuchyňské linky jako 
zázemí pro konání akcí v horní zasedací místnosti sokolovny nad knihovou. 
 

177/2015 Smlouvy o dodávkách plynu 
Rada města schválila smlouvy o dodávkách plynu s firmou E.ON za cenu 
685 Kč/MWh pro všechna odběrná místa města Slušovice vč. mateřské 
školy. Smlouvy nabudou účinnosti dle jednotlivých výpovědních podmínek 
pro odběrná místa.  
 

178/2015 Žádost o povolení zřízení venkovní zahrádky u cukrárny na náměstí 
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku p. č. 695/1.   
 

179/2015 Proplacení semináře pro cvičitele ASPV  
Rada města souhlasí s proplacením zajištění soustředění cvičitelů  vč. 
audiovizuální techniky z transferu pro ASPV Slušovice.  
 

180/2015 Žádost o snížení nájemného  -  p. Polášek, Bytový textil 
Rada města nesouhlasí se snížením nájemného, o které požádala firma 
Bytový textil Polášek, Holešov, která provozuje prodejnu ve Slušovicích 
v budově města, nám. Svobody 160 ve Slušovicích. 
 

181/2015 Hospodaření města Slušovice a příspěvkových organizací 
Rada města vzala na vědomí hospodaření města Slušovice a příspěvkových 
organizací mateřské školy Sluníčko  a Základní školy Slušovice za 1. čtvrtletí 
roku 2015. 
 

182/2015 Termín a program jednání zastupitelstva města  
Rada města schválila termín konání zastupitelstva – 8. 6.2015 a  program 
jednání zastupitelstva. 
 

  



183/2015 Žádost o odkoupení parcely č. 142/2 
Rada města navrhne zastupitelstvu schválit odprodej parcely č. 142/2 za 
částku 400 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.  
 

184/2015 Žádost o odkoupení pozemků p. č. 124/13,  1579 a 1576/9 
Rada města navrhne zastupitelstvu schválit odprodej pozemků p. č. 124/13, 
1579 a 1576/9 za částku 500 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
U pozemku bude zřízeno věcné břemeno pro kanalizaci. 
 

185/2015 Žádost o odprodej pozemků  
Rada města projednala opětovnou žádost společnosti MONZA CZ s.r.o. o  
odprodej pozemků p. č. 900/32, 900/11, 900/31, 900/29 a 1697/15 a doporučí 
zastupitelstvu dodržet cenu za pozemek ve výši 500 Kč/m2, tak jak bylo 
schváleno již při dřívějším projednávání žádosti o prodej těchto pozemků. 
 

  

  

  

  

  

 


