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ze dne 24. 11. 2021 

 
 
 

Realizační smlouva na prodej dřeva - Pila MSK 
Rada města schválila Realizační smlouvu na prodej dřeva (surové kmeny) v období od 25. . 
2021 do 31. 12. 2021. 
 
Uzavření Mateřské školy Sluníčko 
Rada města vzala na vědomí uzavření Mateřské školy Sluníčko v době vánočních svátků od 
23. 12. 2021 do 31. 12. 2021. 
 
Žádost o vyjádření k záměru výstavby „Fotovoltaická elektrárna“ z hlediska územního 
plánu města 
Rada města neschválila umístění fotovoltaické elektrárny na pozemku p. č. 1590/24 v k. ú 
Slušovice. Rada preferuje využívání těchto ploch k činnosti vytvářející pracovní místa. Pokud 
na pozemku budou vystavěny větší budovy, tak nic nebrání na jejich střechách umístit 
fotovoltaiku. S umístěním FV elektrárny nesouhlasí i z důvodu, že umísťovat je na smíšené 
výrobní plochy neodpovídá zavedeným zvyklostem ÚP v ORP Vizovice.  
 
Dar od Charity Zlín - odvlhčovač 
Rada města vzala na vědomí darování 1 ks průmyslového odvlhčovače Rohnson R-9350 
Heavy Duty v ceně 17 999 Kč, který darovala  Charita Zlín  městu Slušovice a který byl 
pořízen z vyčleněných finančních prostředků z Tříkrálové sbírky. 
 
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací 
Rada města schválila smlouvu se společností AVONET, s. r. o.  na správu internetových 
služeb a služeb WI-FI v nové sokolovně. Důvodem je navýšení rychlosti a dostupnosti 
internetu jak v knihovně, tak v nové sokolovně.  
 
Servisní smlouva o poskytování servisních služeb na kluzišti 
Rada města schválila Servisní smlouvu o poskytování servisních služeb pro opravy a údržbu 
technologie a zařízení MLP Slušovice s firmou H+H Technika, spol. s r. o. Rousínov. Touto 
smlouvou se definuje závazek pro H+H Techniku – záruční opravy, revize a kontroly na 
technologii a zařízení atd. na kluzišti ve Slušovicích. 
 
Smlouva Pražská plynárenská 
Rada města schválila dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu. 
Tímto dodatkem se sjednává  dodávka plynu od Pražské plynárenské na období od 1.1.2022 
do 31. 12. 2022 v odběrných místech ul. Dlouhá 144 (hasičská zbrojnice), budova MěÚ č. p. 
25 a sokolovna č. p. 34.  
 
Úprava střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 
Rada města schválila úpravu střednědobého výhledu rozpočtu města na rok 2022. 
 


