
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  87/2022 
ze dne 20. 7. 2022 

 
 

Smlouva o dílo – Slušovice – technologie vodního prvku 
Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo na zakázku „Slušovice – technologie vodního 
prvku“ s dodavatelem Lentus agilis spol. s r.o..  
 
Povolení závodů RC modelů na skateparku 
Rada  města souhlasí s uskutečněním akce – závody RC modelů v termínu 31. 7. 2022 ve 
skateparku ve Slušovicích od 10 - 18 hodin a podmínkou uvedení používaných prostor do 
původního stavu včetně úklidu. 
 
Smlouva o termínovaném vkladu s Raiffeisenbank a.s. 
Rada města schválila smlouvu o termínovaném vkladu s Raiffeisenbank a.s. na uložení 
vkladu 5 000 000 Kč na dobu dvou měsíců od 22. 7. 2022 s úrokovou sazbou 6,42 % p. a..   
 
Pronájem bytu 2+1 v ul. Dostihová 472 
Rada města schválila pronájem bytu 2+1 v ul. Dostihová  Pronájem se sjednává na dobu 
určitou do 31. 12. 2022.  Při splnění všech podmínek týkajících se užívání bytu bude nájem 
každoročně automaticky prodlužován. 
 
Pronájem nebytových prostor v přízemí domu č. p. 160 
Rada města schválila pronájem nebytových prostor v domě č. p. 160 o výměře 33,32 m2 
(jedna místnost po opravě obuvi) společnosti CEEDA HRAČKY – VELKOOBCHOD, s.r.o. 
za účelem využití jako skladovací prostory. Nájemné rada stanovila na 1 500 Kč /měsíc. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemky p. č. 698/21, 698/49 a 698/50 
Rada města schválila smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě č UZSVM/BZL/4502/2022-BZLM na pozemky p. č. 
698/21, 698/49 a 698/50 za účelem zřízení stavby „Slušovice – odlehčení dešťové kanalizace 
v ulici Dostihová“.  Služebnost inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 
3 000 Kč. Rada pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
Veřejnoprávní smlouva 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Centrum pro zdravotně postižené Zlínského 
kraje, o. p. s.. Dotace ve výši 1 000 Kč bude použita na dofinancování sociální služby -  
sociální rehabilitace. 
 
Volební inzerce ve Slušovických novinách 
Rada města schválila možnost bezplatné inzerce ve Slušovických novinách volebním stranám 
a sdružení nezávislých kandidátů v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí v rozsahu 
formátu A5, tj. polovina strany. Termín uzavírky pro dodání inzerce je nejpozději 18. 8. 
2022. 



Smlouva o zajištění provozu plynovodní přípojky - KODUS 
Rada města schválila smlouvu o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky na 
pozemcích p. č. 711/14, 704/1, 698/20, 698/26,711/13 a 711/2 ke Komunitnímu domu pro 
seniory se společností GasNet Služby s. r. o. Brno.   
 
Zasedání zastupitelstva 
Rada města schválila termín zasedání zastupitelstva ve středu 14. 9.2022. Původně plánovaný 
termín 19. 9. byl změněn z důvodu vyhlášení  dřívějšího termínu voleb do zastupitelstva 
města. 
 
Výběrové řízení na pořízení dvou obytných kontejnerů na kluziště 
Rada města schválila dodavatelem 2 ks obytných kontejnerů na kluziště u základní školy 
firmu MP.Tech s.r.o. Veselá, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku. 
  
Zásahový osobní automobil pro JPO II/1 
Rada města schválila dodavatelem zakázky Zásahový osobní automobil pro JPO II/ Slušovice 
firmu EMBEFOR s.r.o. Praha, která předložila nabídku ve výši 1 985 610 Kč vč. DPH. 
 
Žádost o povolení umístění bazénu u bytového domu na ul. Slunečná 
Rada města souhlasí s umístěním bazénu u bytového domu č. p. 313 na ulici Slunečná 
s podmínkou uživatelé bazénu, zajistí udržování (sečení) travnaté plochy v okolí bazénu a 
bytového domu.  
 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – REKO VTL RS Slušovice u 
letadla 
Rada města schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou 
GasNet Služby, s.r.o.,  kterou souhlasí s provedením stavby plynárenského zařízení  „REKO 
VTL RS Slušovice – u letadla“ na pozemcích p. č. 1473/1, 1474/3, 1474/6, 1473/7, 1473/6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


