
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  80/2022 
ze dne  9. 3. 2022 

 
 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – uložení optické sítě CETIN 
Rada města schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s firmou CETIN a.s., 
Praha  na stavbu „11010-092808, RVDSL1923_M_Z_SLUS11_SLUS1HR_OK“ v jejímž 
rámci bude umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě v dostihovém 
areálu. Cena za věcné břemeno je stanovena ve výši 100 Kč/m tj. celkem 27 600 Kč bez 
DPH.  
 
Výběrové řízení – rekonstrukce chodníků v ulici Zahradní a na sídlišti Padělky 
Na zasedání rady byly otevřeny nabídky firem na zakázky „Rekonstrukce  chodníků v ul. 
Zahradní“ a „Rekonstrukce chodníků na sídlišti Padělky“. 
Rekonstrukce chodníků v ul. Zahradní  
Nabídku zaslaly oslovené firmy: 
Antonín Pavelka, Všemina 258    - 369 154,14 Kč bez DPH 
Martin Urban, zemní práce, Lhota 10, Vsetín - 397 242,-   Kč bez DPH 
Polaštík realizace staveb, s. r. o., Slušovice 703 - 384 801,-   Kč bez DPH 
Rada města schválila dodavatelem zakázky „Rekonstrukce chodníků v ul. Zahradní“ firmu 
Antonín Pavelka, Všemina 258, která předložila nejnižší nabídkovou cenu 369 154,14 Kč bez 
DPH.  
 
Rekonstrukce chodníků na sídlišti Padělky (u domů 546, 547 a 548)  
Nabídku zaslaly oslovené firmy: 
Tomáš VLK, Březnice 39    - 687 919,82 Kč bez DPH 
Novotný Radim, Kostelec 471   - 626 104,50 Kč bez DPH 
NOVAAGROTIS s. r. o., Zlín 12, Na Rusavě 232 - 611 461,50 Kč bez DPH 
Rada města schválila dodavatelem zakázky „Rekonstrukce chodníků na sídlišti Padělky“ 
firmu NOVAAGROTIS s.r.o., Zlín 12, Na Rusavě 232, která předložila nejnižší nabídkovou 
cenu 611 461,50 Kč bez DPH.  
 
Účetní závěrky příspěvkových organizací 
Schválení účetní závěrky Služeb města Slušovice za rok 2021 
Rada města schválila účetní závěrku Služeb města Slušovice za rok 2021 v rozsahu   

- rozvaha  
- výsledovka  
- příloha  
- inventarizační zpráva  
- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly  

a současně rozhodla o převodu hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 15 403,15 Kč do  
rezervního fondu (viz přílohy). Protokol bude předložen na vědomí zastupitelstvu města.  
 
 



Schválení účetní závěrky Základní školy Slušovice za rok 2021 
Rada města schválila účetní závěrku Základní školy Slušovice za rok 2021 v rozsahu    

- rozvaha  
- výsledovka  
- příloha  
- inventarizační zpráva  
- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly a současně rozhodla o převodu hospodářského 

výsledku za rok 2021 ve výši 1 000 Kč do fondu odměn a ve výši  860,81 Kč do rezervního 
fondu (viz přílohy). Protokol bude předložen na vědomí zastupitelstvu města.  
 
Schválení účetní závěrky Mateřské školy Sluníčko Slušovice za rok 2021 
Rada města schválila účetní závěrku Mateřské školy Sluníčko Slušovice za rok 20201v 
rozsahu   
- rozvaha  

- výsledovka  
- příloha  
- inventarizační zpráva  
- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly  

a současně rozhodla o převodu hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 5 362,82 Kč do 
rezervního fondu (viz přílohy). Protokol bude předložen na vědomí zastupitelstvu města.  
 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o ukládání biologicky rozložitelných (rostlinných) zbytků - 
biomasy 
Rada města schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o ukládání biologicky rozložitelných 
(rostlinných) zbytků – biomasy se obcí Ostrata. Tímto dodatkem se prodlužuje doba platnosti 
smlouvy do 31. 3. 2023. Sazba za ukládání  jedné tuny biologicky rozložitelných zbytků 
biomasy je: 
Tráva, štěpka, ovoce apod.  1 010 Kč 
Směs trávy a větví   1 290 Kč 
Neupravená dřevní hmota  1 650 Kč 
 
Zvýšení částky za nákup květin pro jubilanty 
Rada města z důvodu navýšení cen v květinářství zvýšila částku na nákup květin pro 
jubilanty: 
- u příležitosti jubilea navýšení z původní částky 150 Kč na částku 200 Kč 
- u příležitosti 50, 60, 65 a 70 let společného života z částky 500 Kč na částku  600 Kč 
 
Uzavření Mateřské školy Sluníčko v době letních prázdnin 
Rada města souhlasí s uzavřením Mateřské školy Sluníčko v době letních prázdnin od 18. 7. 
2022 do 19. 8. 2022. 
 
Rallysprint Kopná Slušovice 
Rada města schválila v rámci konání automobilového závodu Rallysprintu Kopná uzavření 
místní komunikace od křižovatky Vizovice – cesta k rakovskému kříži až do Zádveřic. Tato 
uzavírka  bude v pátek 29. 4. 2022 od 17 do 19,30 hodin.  
Rada povolila start na dostihové dráze v lokalitě Sudu bez uzavírky průjezdnosti hlavní 
komunikace v dostihovém areálu. 



Žádost o souhlas se záměrem stavby fotovoltaické elektrárny 
Rada města neschválila záměr stavby fotovoltaické elektrárny na pozemku p. č. 1590/24 
v k.ú. Slušovice. Rada již v minulosti záměr tohoto projektu neschválila a nadále 
upřednostňuje využití tohoto pozemku dle územního plánu města pro výstavbu výrobních a 
skladovacích prostor. 

 
Žádost o povolení příjezdu k objektu na ul. Dostihová č. ev. 200 
Rada města neschválila právo přístupu přes pozemky města p. č. 1474/8 a 1473/6,7,1 
k objektu soukromé osoby. 
 
Prodej betonových dlaždic vyřazených při rekonstrukci náměstí 
Rada města schválila cenu prodeje betonových dlaždic vyřazených při rekonstrukci náměstí 
ve výši 4 Kč/kus vč. DPH.  
 
Vyřizování škodní události  
Rada města pověřuje ředitele Služeb města Slušovice, p. o. Jaroslava Válka vyřizováním 
škodní události ze dne 10. 9. 2021, kdy projíždějící nákladní automobil najel na poklop 
dešťové kanalizace, ten se rozbil a poškodil jak automobil, tak i autobusovou zastávku. 
Majitel automobilu požaduje po městu Slušovice úhradu vzniklé škody i přes to, že dle 
dostupných dokumentů kanalizace městu nepatří. 

 
Schválení nových cen za služby (praní ubrusů a utěrek)  v sokolovně 
Rada města na základě navýšení cen za praní prádla čistírnou Mýval Zlín, spol. s r.o.  
schválila nové ceny za služby v sokolovně tj. praní a žehlení ubrusů a utěrek, s platností od 
21. 3. 2022. 
 
Příprava zasedání zastupitelstva města 
Rada města schválila konání zastupitelstva města dne 28. 3. 2022 s následujícím programem: 

1. Schválení závěrečných rozpočtových změn za r. 2021 
2. Schválení závěrečného účtu Města Slušovice za r. 2021 
3. Schválení závěrečného účtu DSO-Mikroregionu Slušovicko za r. 2021 
4. Schválení účetní závěrky města za rok 2021 
5. Rozpočtové opatření č. 1 roku 2022 
6. Majetkové záležitosti 
7. Různé  

 
 

 


