
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města 19/2019  

ze dne 10. 6.  2019 
 
 
 
 

125-7/2019 Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  MS 
HRUBÁ JEDLA . Dotace ve výši 5 000 Kč bude použita na pronájem 
sokolovny – myslivecký ples 16. 2. 2019. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  
Domovem pro seniory Lukov, p. o.. Dotace ve výši 20 000 Kč bude 
použita na zlepšení vybavení zařízení pro klienty domova – nákup 
rehabilitačního přístroje ROTREN. 
 
Rada města schválila dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem 
Slušovice a  Českým svazem chovatelů, z.s. Slušovice. Dotace ve výši 
19 000 Kč bude použita na výměnu podlahy ve společenské místnosti. 
 

128/2019 Nabídky na pojištění majetku a odpovědnosti města Slušovice  
Rada města schválila pojištění majetku a odpovědnosti města Slušovice 
u pojišťovny Kooperativa. Tato pojišťovna podala nabídku 
komplexního požadovaného pojištění.  
 

129/2019 Vyřízení škodní události 
Rada města potvrdila původní stanovisko k  pojistné události, ke které 
došlo v zimním období. 
 

130/2019 Žádost o souhlas se stavbou nového rodinného domu  
Rada města souhlasí s vybudováním nového rodinného domu na 
pozemku p. č. 42/1 tak, že jihovýchodní strana tohoto domu bude na 
hranici pozemku p. č. 42/1 s pozemkem  p. č. 44, který je v majetku 
města Slušovice.  
 

131/2019 Výpůjčka zasedací místnosti v sokolovně – příměstské tábory 
DOMINO CZ Zlín 
Rada města schválila výpůjčku zasedací místnosti, schodiště a toalet 
v sokolovně pro konání příměstských táborů DOMINO CZ  Zlín. 
 



132-4/2019 Výběrové řízení – vypsání veřejné zakázky – „Oprava střechy 
Mateřské školy Sluníčko, Slušovice“   
Rada města rozhodla o vypsání veřejné zakázky „Oprava střechy 
Mateřské školy Sluníčko, Slušovice“. K podání nabídky budou vyzvány 
následující firmy: 
Klempířství Jakuba Jiří, Slušovice, IČO: 75629119 
KLEMPOS-STŘECHY, s. r. o. Uherské Hradiště, IČO:  
ZLÍNMAT s. r. o., Zlín, IČO:  
 
Výběrová komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
Rada města schválila komisi pro otevírání obálek  s nabídkami. 
 
Výběrová komise pro hodnocení nabídek 
Rada města schválila komisi pro hodnocení nabídek ve složení. 
 

135/2019 Soutěž rádiově řízených modelů 
Rada města schválila konání soutěže rádiově řízených modelů RC 
autíček ve Skateparku Slušovice dne 23. 6. 2019 (v případě 
nepříznivého počasí jako náhradní termín  7. 7.2019). 

 
  
  
  

  
 


