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1089/2018 Výběrové řízení – „Zpevněná odstavná plocha v areálu  ZŠ 
Slušovice“ 
Rada města schválila dodavatelem veřejné zakázky „Zpevněná odstavná 
plocha v areálu ZŠ Slušovice“ firmu Antonín Pavelka. 
  

1090/2018 Změna nájmu na hřišti s umělým travnatým povrchem u ZŠ 
Slušovice 
Rada města schválila změnu nájemného hřiště s umělým travnatým 
povrchem u základní školy. Od 1. 5. 2018 je nájemné stanoveno 
následovně: 
- pro občany města a místní organizace ve výši 350 Kč/hodina bez 
osvětlení 
  a 450 Kč/hodina s osvětlením 
- pro ostatní 500 Kč/hodina bez osvětlení a 600 Kč/hodina s osvětlením. 
 

1091/2018 Darovací smlouva – finanční dar za 80 bezplatných odběrů krve 
Rada města schválila darovací smlouvu, na základě které město 
poskytuje finanční dar panu Milanu Miškaříkoviza 80 bezplatných 
odběrů krve v hematologicko-transfuzním oddělení Krajské nemocnice 
T. Bati, a.s. ve Zlíně. 
 

1092-3/2018 Veřejnoprávní smlouvy  
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a 
Českomoravskou provincií hospitálského řádu sv. Jana z Boha – 
Milosrdných brat ří, provoz Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice. 
Dotace ve výši 50 000 Kč bude použita na zakoupení 2 nemocničních 
postelí Sabina včetně hrazdy a antidekubitní matrace pro pacienty. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a 
Společností Podané ruce o. p. s.. Dotace ve výši 5 000 Kč bude použita 
na poskytování sociální terénní služby orientované na aktivní uživatele 
nealkoholových drog – především na zdravotní materiál, pohonné 
hmoty, právní a ekonomické služby. 
 

1094/2018 Podání žádosti o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu 
Nadace Agrofert 
Rada města schválila podání žádosti o udělení nadačního příspěvku 
z hasičského fondu Nadace AGROFERT  na nákup nového vozidla 
Toyota Hilux + vybavení, které bude určeno k prvotnímu zásahu 
předlékařské pomoci v rámci spolupráce se Zdravotnickou záchrannou 
službou Zlínského kraje. 


