
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  90/2022 

ze dne 14. 9. 2022 
 
 
 

Žaluzie do ZŠ Slušovice - Dodatek č. 2  
Rada města schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou montiva s.r.o. Fryšták na 
dodávku žaluzií do ZŠ Slušovice. Tímto dodatkem se navyšuje celková cena díla o 
vícenáklady tj. o 98 085 Kč vč. DPH. Tyto vícenáklady vznikly nutností použití lešení 
v delším časovém období a dodáním dalších zařízení pro snadnější vzdálenou obsluhu. 
 
Základní škola Slušovice rozvod teplé vody a cirkulace TV – dodatek č. 1 
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Kamil Elšík INSTAHEL na 
zakázku „Základní škola Slušovice rozvod teplé vody a cirkulace TV“. Tímto dodatkem se 
navyšuje celková cena dílo o více a méně práce o částku 114 380 Kč bez DPH. Navýšení si 
vyžádaly doplněné nové rozvody, které odstranily nutnost přestavby návazných rozvodů. 
Další navýšení bylo v nepředpokládaných zednických úpravách. 
 
Komunitní dům pro seniory – dodatek č. 3 
Rada města schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou Pozemní stavitelství Zlín na 
zakázku „Komunitní dům pro seniory Slušovice“.  
 
Pověření k zajištění dodavatelů energií - KODUS 
Rada města pověřuje ředitele Služeb města Slušovice pana Jaroslava Válka k zajištění 
dodavatelů energií (plyn, elektřina) pro Komunitní dům pro seniory ve Slušovicích v ulici 
Dostihová na pozemcích p. č. 711/2, 711/13, 711/14, 704/1, 698/20 a 698/26 v k. ú. 
Slušovice.  
 
Žádost o pronájem nebytových prostor – divadelní spolek SDH 
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v 1. patře budovy č. p. 160. 
 
Veřejnoprávní smlouva 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Mysliveckým spolkem Březina Slušovice, z.s..  
Dotace ve výši 35 000 Kč bude použita na  
- nákup krmiva k přikrmování zvěře   - 15 000 Kč 
- zakoupení chladícího a výčepního zařízení  - 20 000 Kč 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Derby Golf Clubem Slušovice,z.s.. Dotace ve 
výši 20 000 Kč bude použita na údržbu areálu. 
 
 
 


