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Dodatek ke smlouvě o dílo – KODUS  
Rada města schválila dodatek ke Smlouvě o dílo na akci „Komunitní dům pro seniory“. 
Tímto dodatkem se navyšuje cena o vícepráce o částku 241 666 Kč bez DPH.  Důvody 
navýšení jsou jednak v nutnosti rozdělení stavby základů na dvě etapy z důvodu čekání na 
přeložku CETINU a dále stavební změny vyvolané nutnými stavebními úpravami nově 
vzniklými při realizaci. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti ke stavbě „Slušovice – rekonstrukce kanalizace v ulici 
Dostihová“ 
Rada města schválila Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Slušovice a 
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ke stavbě 
„Slušovice – rekonstrukce kanalizace v ulici Dostihová“.  
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Slušovice – náměstí Svobody“ 
Rada města schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo za zakázku Slušovice – Náměstí 
svobody“. Tímto dodatkem se se prodlužuje termín Předání a převzetí díla z 30. 6. 2022 do 
31. 8. 2022. 
Posun termínu je způsoben zejména změnou vzhledu betonové a žulové dlažby, mobiliáře, 
nového protlaku ke kostelu, elektro přípojky k rozvaděči u budovy městského úřadu, změny 
osvětlení v rámci objektu SO 401 a přípravu základů pro budoucí fontánu. Dalšími důvody 
jsou nevhodné klimatické podmínky v průběhu zimního období a nedostatek výrobních 
kapacit vlivem onemocnění a karantén při nemoci Covid a války na Ukrajině.  
 
Výzva k podání nabídky na zakázku „Zásahový osobní automobil pro JPO II/1 
Slušovice“ 
Rada města schválila vypsání výzvy na dodávku „Zásahového osobního automobilu pro JPO 
II/1 Slušovice“ a zadávací dokumentaci k této zakázce. 
Osloveny budou firmy: 
HOLOMÝ s.r.o., Hemy 829, Krásno nad Bečvou, 757 01  Valašské Meziříčí 
EMBEFOR, Korunní 2569/108, 101 00 Praha 
Auto Viki a.s., Za Olšávkou 365, 686 01 Uherské Hradiště 
Rada současně jmenovala komisi pro otevírání obálek a výběrovou komisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


