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Pojištění majetku 
Firma QUANTUM SOLIDUM CZ, s.r.o. provedla pro město výběrové řízení u pojišťoven na 
pojištění majetku města a odpovědnosti od 1. 7. 2022.  
Rada města rozhodla vybrat pojišťovnu Kooperativu. Levnější pojištění nabídla pouze 
pojišťovna Generali, ale v ceně není zahrnuto kluziště, které bylo zahrnuto v zadávacích 
podmínkách.   
 
Smlouva na dodávku programu na evidenci fakturace za svoz odpadu 
Rada města schválila Smlouvo o dílo se společností DATAB consult, Uherské Hradiště na 
dodávku programu na evidenci fakturace za svoz odpadů a služeb s potřebných pro uvedení 
programu do provozu. 
 
Smlouva o podpoře a dalším rozvoji systému evidence odpadů 
Rada města schválila Smlouvu o podpoře a dalším rozvoji systému evidence odpadů se 
společností DATAB consult, Uherské Hradiště. Touto smlouvou se město zavazuje hradit 
společnosti udržovací poplatek za provádění aktualizací programu, poradenství, podporu 
provozu apod.  
 
Žádost SK Slušovice – navýšení transferu na nákup dvou tenisových stolů na stolní tenis 
Rada města projednala žádost zástupce Sportovních klubů Slušovice o navýšení transferu 
o 40 000 Kč, které by byly použity na zakoupení dvou kusů stolů na stolní tenis. Rada 
doporučí zastupitelstvu navýšení transferu. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
Rada města schválila smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Zlín Net, 
a.s. na stavbu „SEK – Páteřní propoj Březová – Neubuz“. Finanční náhradu  stanovila ve výši 
100 Kč/m + DPH.  
 
Výběrové řízení na vodní prvek na náměstí 
Rada města schválila Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Slušovice – technologie 
vodního prvku“, který bude umístěn na náměstí. Vzhledem k velmi omezenému počtu firem 
(cca 2), které provádí instalaci vodních prvků, rada rozhodla, že výzva bude zveřejněna na 
profilu zadavatele. 
 
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Diakonie ČCE 
Rada města nesouhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města Diakonii ČCE – středisko 
Vsetín z důvodu, že aktuálně jejich službu nevyužívají občané města Slušovice. Pokud by se 
situace změnila, bude možné dotaci poskytnout. 
 
 
 


