
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města 27/2019  
ze dne 30. 9.  2019 

 
 

Smlouva o dílo na PD – „Komunitní dům pro seniory Slušovice“ 
Rada města schválila Smlouvu o dílo mezi městem Slušovice a OZ engineering s. r. o., Zlín na 
zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby „Komunitní dům pro seniory 
Slušovice“ na parcelách č. 704/1 a 711/14 v k. ú. Slušovice. 
 
Slušovjánek – žádost o snížení pronájmu sokolovny na Dýňové slavnosti 
Rada města schválila poloviční pronájem sálu sokolovny pro dýňové slavnosti, které pořádá 
Slušovjánek  6. 10. 2019. 
 
Smlouva o dílo – zhotovení žádosti o dotaci 
Rada města schválila Smlouvu o dílo mezi městem Slušovice a RENARDS dotační, s. r. o.. 
Předmětem smlouvy je zhotovení žádosti o dotaci z programu MMR Podpora bydlení na 
projekt „Vybudování Komunitního domu seniorů“.  
 
Přípolož kabelu společnosti CETIN při stavbě „Slušovice – rekonstrukce kanalizace v ul. 
Dostihová“ 
Na základě jednání  projektanta a zástupce společnosti CETIN  rada schválila spoluúčast 
společnosti CETIN na akci „Slušovice – rekonstrukce kanalizace v ul. Dostihová“ na přípolož 
jejich kabelu za  cenu 500 Kč/m bez DPH. 
 
Veřejnoprávní smlouva 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu  o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Českomoravskou provincií Hospitál. řádu sv. 
Jana z Boha – Milosrdných bratří Vizovice. Dotace ve výši 50 000 Kč bude použita na 
zakoupení body froté, košile anděl, podložky, prostěradla, chrániče matrace a pleny pro 
pacienty nemocnice Milosrdných bratří. 
 
Změny v účelu čerpání dotace z rozpočtu města – FC Slušovice 
Rada města schválila změny v účelu čerpání dotace z rozpočtu města schválené pro FC 
Slušovice. Celková výše Dotace se nemění, pouze se mění účel v pěti položkách tak, aby 
odpovídal aktuálním potřebám fotbalového klubu. 
  
Místní a krajská výstava drobného zvířectva 
Rada města vzala na vědomí konání místní a krajské výstavy drobného zvířectva ve dnech 12.  
a 13. 10. 2019 v areálu chovatelů ve Slušovicích. 
 
Obložení betonových bloků před poštou 
Na základě návrhu místostarosty rada města souhlasí se zadáním zakázky dřevěného obložení 
betonových bloků před poštou. 
 
 



Kamerový systém 
Rada projednala doplnění návrhu projektanta na rozmístění jednotlivých prvků kamerového 
systému města a schválila doplnění těchto nových míst: 
ul. Hřbitovní – výjezd ze Slušovic 
lipová alej k rakovskému kříži – výjezd ze Slušovic 
Mateřská škola ul. Rovná 
Sokolská zahrada 
ul. Na Hrázi - výjezd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


