
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města 25/2019  
ze dne 26. 8.  2019 

 
 

168/2019 Smlouva o právu používání aplikace ECONIT – evidence tříděných 
odpadů 
Rada města schválila smlouvu o právu používání aplikace ECONIT a 
smlouvu o servisní podpoře k uvedené aplikaci se společností  JRK 
Česká republika, s.r.o. Praha,  na základě které bude město zpracovávat 
evidenci tříděných odpadů jednotlivých domácností.  
 

169/2019 Smlouva o zřízení služebnosti – podzemní kabelové vedení na části 
p. č. 259/2 
Rada města schválila smlouvu o zřízení služebnosti s Českou 
telekomunikační infrastrukturou Praha na její podzemní  kabelové 
vedení na části pozemku p. č.  259/2 v lokalitě vjezdu areálu Gatrak či 
dvou bytových domů na ul. Slunečné. 
 

170/2019 Svěřeneckou smlouvu 
Rada města schválila svěřeneckou smlouvu, na základě které budou 
poskytnuty do úschovy finanční prostředky do doby, než bude 
zavkladována kupní smlouva na odkup podílů v lesním družstvu 
Janůvky.  
 

171/2019 Mzdové záležitosti 
Rada města projednala mzdové záležitosti.  
 

172/2019 Pořízení nového konvektomatu do jídelny Mateřské školy Sluníčko 
Rada města doporučí zastupitelstvu zařadit do rozpočtových změn 
pořízení nového konvektomatu do jídelny MŠ Sluníčko. 
 

173/2019 Žádost pana Kotka o pronájem části dostihové dráhy u restaurace 
SUD 
Rada města projednala žádost majitele restaurace SUD o možnost 
pronájmu části dostihové dráhy v rozsahu 40 x 40 m v návaznosti na 
terasu za restaurací SUD nebo pronájmu sousední tribuny ve vlastnictví 
města a návaznou plochu 40 x 40 m. Pronájem prostor má být použit na 
uskutečnění rockového koncertu v roce 2020. 
Rada města pověřila starostu jednáním s panem Kotkem o výši nájmu 
za požadované prostory. 
 

174/2019 Přemístění sloupu veřejného osvětlení na ul. Krátká 
Rada města souhlasí s přemístěním sloupu veřejného osvětlení 
v ul. Krátká.  
 



175/2019 Příkazní smlouva s MCI Servis Zlín  - výběrové řízení na kluziště 
Rada města schválila příkazní smlouvu s firmou MCI Servis Zlína na 
provedení výběrového řízení  na dodavatele  veřejné zakázky 
_Multifunkční hřiště s ledovou plochou ZŠ Slušovice“. 
 

176/2019 Smlouva o dílo – výměna osvětlení v objektu sportovní haly  
Rad města schválila Smlouvu o dílo mezi Městem Slušovice a 
společností ELPO systém, s. r. o. Klečůvka na provedení výměny 
osvětlení v objektu sportovní haly ve Slušovicích.  
 

177/2019 Parkovací místo před rodinným domem na nám. Svobody  
Rada města projednala možnost zřízení vyhrazeného parkovacího stání  
před rodinným domem na náměstí. Doporučuje postupovat na základě 
doporučení odborníků, jak situaci s parkováním vyřešit. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


