
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  83/2022 
ze dne  23. 5. 2022 

 
 
 

Uzavření knihovny v době letních prázdnin 
Rada města schválila uzavření knihovny o letních prázdninách v termínu od 18. 7. do 5. 8. 
2022. 
 
Žádost ředitelky Mateřské školy Sluníčko o dofinancování finančních prostředků 
z důvodu navýšení ceny za energie 
Rada města souhlasí, aby do rozpočtových změn, které bude schvalovat zastupitelstvo, bylo 
začleněno navýšení výdajů pro MŠ Sluníčko o částku 235 000 Kč. 
 
Výběrové řízení na zakázku „Základní škola Slušovice rozvod teplé vody a cirkulace 
TV“ 
Rada města na základě výběrového řízení schválila dodavatelem  veřejné zakázky „Základní 
škola Slušovice rozvod teplé vody a cirkulace TV“ firmu Kamil Elšík,  která předložila 
nejvýhodnější cenovou nabídku.  
 
Oznámení o ředitelském volnu v základní škole 
Rada města vzala na vědomí oznámení ředitele Základní školy Slušovice o ředitelském volnu 
ve dnech 29. a 30. června 2022 z důvodu déletrvající opravy vody. Provoz školní družiny a 
stravování budou zajištěny. 
 
Vítání dětí – úprava výše příspěvků u příležitostí vítání dětí 
Rada města schválila změnu příspěvků u příležitosti vítání nově narozených dětí. 
 
Dodatek ke smlouvě o dílo – KODUS (vícepráce, méněpráce) 
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.   
 
Nájem za užívání části pozemku p. č. 1190/1 pod dětským hřištěm v ul. Dostihová 
Rada města projednala výzvu k úhradě za užívání části pozemku p. č. 1190/1 a pověřuje 
starostu zasláním žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o snížení 
nájmu za pozemek, na kterém je umístěno dětské hřiště. 
 
Formulář žádosti o byt v komunitním domě pro seniory a záměr pronájmu bytů 
Rada města schválila návrh žádosti o byt v komunitním domě pro seniory tak, aby odpovídala 
požadavkům Ministerstva pro místní rozvoj, které poskytlo na stavbu domu dotaci. Rada 
současně schválila záměr zveřejnění pronájmu bytů v tomto domě pro seniory. Možnost 
podávání žádostí rada stanovila do konce srpna 2022. 
 



 
 
Žádost o pronájem pozemku p. č. 1467/45 
Rada města nesouhlasí s pronájmem pozemku p. č. 1467/45 v dostihovém areálu. 
 
Žádost firmy Marius Pedersen o schválení palivového příplatku 
Rada města projednala žádost firmy Marius Pedersen  o schválení  palivového příplatku ve 
výši  207 Kč za tunu sváženého odpadu z důvodu navýšení cen pohonných hmot. 
Rada požaduje pro schválení dopracovat smluvní podmínky na nový systém nakládání 
s odpady. 
 
CETIN – fixace nájmu 
Rada projednala návrh CETINU a.s. Praha o prodloužení stávající nájemní smlouvy na 
umístění své technologie v budově č.p. 558 do 30. 6. 2032 za cenu stávajícího nájmu tj. 
60 000 Kč + DPH. Prodloužení nájmu je protihodnotou přemístění stávající technologie 
uvnitř budovy do venkovní skříně pod budovu. Důvodem k přemístění jsou bezpečnostní 
důvody, kdy je  místnost, která je používána také jako sklad, značné přehřívána. Stávající 
smlouva platí do 14. 12. 2022.  
Rada pověřuje starostu k projednání s firmou CETIN  možnost zapracování inflační doložky 
pro nájemní smlouvy.   
 
Vyvážení papírového kartonu do sběrného dvora – žádost pana Hoanga 
Rada města projednala žádost o umožnění vyvážení papírového kartonu podnikatelů do 
sběrného dvora ve Slušovicích.  
Rada města doporučuje připravit ceník pro drobné provozovny ve Slušovicích, které 
využívají venkovní kontejnery pro sběr vytříděného odpadu nebo sběrný dvůr. 
 
Navýšení transferu fotbalovému klubu 
Rada města souhlasí s navýšením transferu fotbalovému klubu o 200 000 Kč. Smlouva o 
poskytnutí dotace bude předložena ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva. 
 
Záměr pronájmu prostor v budově č. p. 160 
Rada  města souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části uvolněných prostor v budovy 
č. p. 160.   
 
Nákup buněk na víceúčelové hřiště (kluziště) 
Rada města souhlasí s nákupem buněk pro vytvoření zázemí víceúčelového hřiště (kluziště) a 
pověřuje místostarostu přípravou cenových nabídek. Nákup kontejnerů bude začleněn do 
rozpočtových změn pro zastupitelstvo. 
 
Změna názvu distributora pitné vody 
Místostarosta informoval radu o započetí jednání s Moravskou vodárenskou, a.s. ohledně 
změny názvu distributora pitné vody. Změna distributora pitné vody bude z Moravské 
vodárenské a.s. na Vodárna Zlín, a.s.. Tento převod je jedním z kroků, kterými se uskutečňuje 
projekt transformace provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku. 
 
 



Příprava zasedání zastupitelstva 
Rada města schválila konání zastupitelstva města dne 6. 6. 2022 s následujícím programem: 
1. Rozpočtové opatření č. 3 roku 2022 
2. Majetkové záležitosti 
3. Různé 
 
 

 


