
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  79/2022 

ze dne  16. 2. 2022 
 
 

Výběr dodavatele na „Nákup žaluzií pro ZŠ Slušovice“ 
Rada města na základě výběrového řízení schválila dodavatelem  veřejné zakázky „Nákup 
žaluzií pro ZŠ Slušovice“ firmu montiva s.r.o. Fryšták, která předložila nejvýhodnější 
cenovou nabídku ve výši 1 999 998,18 Kč vč. DPH.  
 
Smlouva o vytvoření a veřejném provedení uměleckého výkonu 
Rada města schválila smlouvu  o vytvoření a provedení uměleckého výkonu a Agenturou 
Atila, Praha, která zprostředkovává  hlavní večerní koncert při slavnostním otevření náměstí.  
 
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
Rada města schválila výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za 
rok 2021. 
 
Restaurátorské práce na soše sv. Jana Nepomuckého 
Starosta informoval radu o zpracovávání restauratérského záměru na opravu sochy sv. Jana 
Nepomuckého, která byla demontována při rekonstrukci náměstí.  
Rada města souhlasí se zadáním restaurátorských prací na soše Sv. Jana Nepomuckého panu 
Matěji Bednaříkovi. Tyto práce budou provedeny po schválení záměru restaurátorských prací 
dotčenými orgány.  
 
Zvýšení nájemného u sociálních bytů v domě č. p. 590 
Na základě splněného limitu navýšení inflace rada města schválila zvýšení nájemného 
v domě se sociálními byty č. p. 590 z 60 Kč na 62 Kč od 1. 7. 2022. 
 
Prodej uzenin a frgálů 
Na základě žádosti pana Pavla Bočka z Hutiska rada města souhlasí s prodejem uzenin a 
frgálů z pojízdného prodejního stánku za cenu 100 Kč na hodinu. Prodej je povolen jednou za 
měsíc. 
 
Povolení prodeje zabijačky 
Rada města souhlasí s uskutečněním jednorázového prodeje zabijačky panem Martinem 
Ševčíkem z Vizovic v areálu za sokolovnou v termínu 12. 3. 2022 od 7 do 15 hodin.  
 
Záměr pronájmu 1 dílu zahrady v lokalitě za ulicí Na Stráni 
Rada města schválila záměr pronájmu 1 dílu zahrady v lokalitě za ulicí Na Stráni. 
 
Nájemné při konání koncertů v dostihovém areálu (před restaurací SUD) 
Rada města schválila nájemné pro konání koncertů konaných panem Kotkem na dostihové 
dráze ve dnech  
3. 6. 2022 Traktor + host 
5. 8. 2022 Arakain + Dymytry  
3. 9. 2022 Škwor + host 


