
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města 15/2019  

ze dne 29. 4.  2019 
 

91-3/2019 Výběrové řízení – vypsání veřejné zakázky – Požární přenosná 
stříkačka   
Rada města rozhodla o vypsání veřejné zakázky „Požární přenosná 
stříkačka“. K podání nabídky budou vyzvány následující firmy: 
Požární bezpečnost, s. r.o., Zlín 
Duffek s. r. o., Košetice  
Mgr. Martina Kozelková, Kunovice 
 
Rada města schválila komisi pro otevírání obálek  s nabídkami. 
 
Rada měst schválila komisi pro hodnocení nabídek. 
 

94/2019 Smlouva o nájmu pozemku p. č. 125 
Rada projednala návrh smlouvy o nájmu s Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových  na pozemek p. č. 125 (bývalý vodojem 
nad hřbitovem). 
Rada města nedoporučuje smlouvu podepsat. Doporučuje zaslat úřadu 
vyjádření, že vzhledem k vleklému odkládání prodeje tohoto pozemku 
do majetku města zvažuje, že nemá nadále zájem pozemek pronajímat. 
Budova bývalého vodovodu na tomto pozemku je ve značně 
zdevastovaném stavu a je nutné provedení okamžitých stavebních 
úprav pro zabránění samovolného zřícení určitých částí stavby. Město 
je připraveno provést krátkou přeložku vodovodu tak, aby nebylo třeba 
využívat část vodovodu umístěnou v této stavbě.  
 

95/2019 Kupní smlouva na prodej dřeva – Pila  MSK 
Rada města schválila Kupní smlouvu č. 24/II. Q. 2019/SU mezi 
městem Slušovice a společností PILA MSK na odkup surových 
jehličnatých stromů v období od 1. 4. 2019 do   30. 6. 2019. 
 

96/2019 Servisní smlouva na elektronickou sbírku zákonů CODEXIS 
Rada města schválila servisní smlouvu na elektronickou sbírku zákonů 
CODEXIS s firmou ATLAS consulting Ostrava.  
 

97/2019 Uzavření knihovny v době letních prázdnin 
Rada města schválila uzavření městské knihovny v době letních 
prázdnin od 1. 7. do 12. 7. 2019. 
 

98/2019 Dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN Praha, na 
základě kterého dochází ke stanovení nového systému značení sběrného 
dvora, jako místa zpětného odběru elektrozařízení.  



 
99/2019 Zřízení přístupu k nové kioskové trafostanici  

Rada města souhlasí se zřízením přístupu k nové kioskové trafostanici 
VN/NN, která je umístěna na p. č. 1632/2 v k. ú. Raková- Zádveřice.   
Přístup k této trafostanici je přes zbudovaný chodník,  jehož část se 
nachází na pozemku p. č. 1631/3, která je v majetku města Slušovice.  
 

100/2019 Snížení pronájmu v sokolovně 
Rada města schválila snížení pronájmu sokolovny mysliveckému 
spolku Březina ve výši 50 % ceny za pronájem na konání akcí – 
hodnocení trofejí dne 6. 4. 2019 a dále na výstavu trofejí ve dnech 11. – 
12. 5. 2019. 
 

101-3/2019 10. Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  
Střediskem rané péče EDUCO Zlín. Dotace ve výši 5 000 Kč bude 
použita na zajištění provozu služby rané péče – oprava a údržba 
služebního vozu. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  DOTEK 
z. ú. Vizovice. Dotace ve výši 30 000 Kč bude použita na zajištění 
sociálních služeb – spotřeba ošetřovatelských, ochranných a 
hygienických pomůcek pro zajištění služby. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  
Mysliveckým Spolkem Březina Slušovice. Dotace ve výši 50 000 Kč 
bude použita na nákup krmiva a pořádání akce hodnocení trofejí a na 
výstavu trofejí. 
 

104/2019 Pronájem pozemků pro volební kampaň KDU-ČSL 
Rada města schválila pronájem části pozemků p. č. 660 na ul. Školní a 
p. č. 777/17 v ulici Dlouhá  KDU ČSL pro umístění volebních tabulí.  
 

105/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Rada města schválila smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene na p. č. 66/1 mezi městem a společností E.ON Distribuce.  
 

106/2019 Schválení komise na odpis vyřazených knih 
Rada města schválila komisi pro odepisování vyřazených knih 
v městské knihovně. 
 

107/2019 Záměr pronájmu bytu v domě č. p. 590 
Rada města schválila záměr pronájmu bytu 1+kk v domě č. p.  590. 
 



 
108/2019 Souhlas s terénními úpravami 

Rada města souhlasí s terénními úpravami pozemku 106/8 (vyrovnání 
terénu).  
 

  
  
  
  

  
 


