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ze zasedání rady města  82/2022 
ze dne  2. 5. 2022 

 
 
 

Hospodaření města za 1. Q  roku 2022 
Rada města vzala na vědomí hospodaření města za první čtvrtletní roku 2022. 
 
Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu města 
uzavřenou mezi Městem Slušovice a: 
- Klubem rodičů při ZŠ Slušovice. Dotace ve výši 15 000 Kč bude použita na pokrytí 
nákladů spojených s pořádáním Rodičovského večírku a dalších akcí pro děti realizovaných 
ve spolupráci se školou. 
- Římskokatolickou farností Slušovice. Dotace ve výši 27 500 Kč bude použita na: 
10 000 Kč – na provoz kostela 
  5 000 Kč – noc kostelů 
  7 500 Kč – chrámový sbor 
  5 000 Kč – Cantiamo –schola 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – AVONET 
Rada města schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 
stavbu „AVONET_telekomunikační vedení_Slušovice-Dostihová“ v jejímž rámci bude na 
pozemcích města umístěno podzemní komunikační vedení a kabelové komory veřejné 
komunikační sítě.  
 
Povolení konání akce AMG Test Day Samohýl BM 
Rada města schválila  žádost Agentury Media a Marketing s.r.o. Praha o povolení konání 
akce  AMG Test Day Samohýl BM v dostihovém areálu dne 24. 9. 2022 od 9:00 do 19:00 
hodin. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti 
Rada města schválila smlouvu o zřízení služebnosti pro umístění a provozování 
komunikačního vedení a zařízení společnosti CETIN k pozemku p. č. 711/14 v k. ú. 
Slušovice pro akci VPIC Slušovice, komunitní dům pro seniory.  
 
Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti – Zlín Net, a.s. 
Rada města projednala smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se 
společností Zlín Net, a.s. na stavbu „SEK – Páteřní propoj Březová – NEUBUZ“ přes 
pozemky města p. č. 1500/23, 66/1, 1500/84, 1536/2, 66/12, 1546/1, 1532/2 v k.ú. Slušovice. 
Rada požaduje doplnění žádosti o uzavření smlouvy o přesnou specifikaci vedení trasy.  
 
 
 



Výběr dodavatele na zakázku „SLUŠOVICE – NÁMĚSTÍ SVOBODY - Sadové 
úpravy“ 
Rada města na základě výběrového řízení schválila dodavatelem  veřejné zakázky 
„SLUŠOVICE – NÁMĚSTÍ SVOBODY - Sadové úpravy“ firmu ACRIS zahrady s. r.o. 
Zlín, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši 1 533 115 Kč vč. DPH.  
 
Zakázka „Výměna stupaček v ZŠ a rozvody teplé vody“ 
Radě města schválila pro zakázku „Výměna stupaček v ZŠ a rozvody teplé vody“ oslovit pro 
podání cenové nabídky firmy: 
Kamil Elšík – Insta Hel 
Vodo-topo-plyn – Václav Tomek 
Ladislav Blecha 
 
Dodatek ke smlouvě na dodávku a montáž žaluzií v základní škole  
Rada města schválila dodatek ke smlouvě s firmou Montiva Fryšták na prodloužení termínu 
dodávky a montáže žaluzií v ZŠ Slušovice do 31. 8. 2022. Do stávajícího smluvního termínu, 
tedy do 15. 5. bude dodáno a namontováno 46 žaluzií (nová budova a družina) s omezeným 
počtem ovladačů. Důvodem k posunutí termínu je zpožděná dodávka ovladačů a některých 
dalších elektrokomponentů.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


