
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města 61/2021 
ze dne 10. 3. 2021 

 
 

Účetní závěrky příspěvkových organizací 
Rada města schválila účetní závěrku Služeb města Slušovice, Základní školy Slušovice a 
Mateřské školy Sluníčko Slušovice  za rok 2020 v rozsahu: 
- rozvaha  
- výsledovka  
- příloha  
- inventarizační zpráva  
- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly  
a současně rozhodla o převodu hospodářského výsledku za rok 2020  
Mateřská škola – 10 325,46 Kč do rezervního fondu 
Základní škola  -    1 000 Kč do fondu odměn a 1 633,23 Kč do rezervního fondu 
Služby města Slušovice – 14 147,05 Kč do rezervního fondu 
 
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  
Rada města schválila návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena mezi městem 
a společností EG.D, a.s. Brno na stavbu „Slušovice, pí Dostalová, kabel. vedení NN“. Věcné 
břemeno stanovila rada ve výši 12 000 Kč bez DPH.  
 
Příkazní smlouva na veřejnou zakázku „Slušovice - náměstí Svobody“ 
Rada města schválila příkazní smlouvu mezi městem Slušovice a společností MCI Servis Zlín na 
zadavatelské činnosti spojené s veřejnou zakázkou rekonstrukce „Slušovice - náměstí Svobody“ 
za dohodnutou cenu 60 500 Kč včetně DPH.  
 
Žádost o zřízení vyhrazeného stání na sídlišti Padělky 
Rada města schválila vyhrazení stání pro osobní automobil na sídlišti Padělky pro zdravotně 
postiženého občana. 
 
Kinematograf bratří Čadíků 
Rada města souhlasí  s promítáním  Kinematografu bratří Čadíků v termínech od 2. 8. do 6. 8. 
2021 na fotbalovém stadionu. Vstupné bude dobrovolné a bude darováno provozovatelem na 
konto Bariéry. 
 
Výpověď Smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu obce Březová 
Rada města schválila, aby Služby města Slušovice, p. o. zaslaly obci Březová výpověď Smlouvy 
o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu obce Březová a odvádění odpadních vod. 
Z důvodu ukončení smlouvy a platné legislativy, bude obci Březová zaslán návrh Smlouvy 
vlastníků provozně souvisejících kanalizací. Dále rada schválila ukončení Smlouvy o odvádění a 
čištění odpadních vod od občanů z obce Březová. 
 
 
 



 
Smlouva o zřízení služebnosti – Povodí Moravy, s.p. 
Rada města schválila smlouvu o zřízení služebnosti  mezi městem Slušovice a Povodím Moravy, 
s. p.  na stavbu „Slušovice – Rekonstrukce kanalizace v ulici Dostihová“. Služebnost se zřizuje za 
úplatu 5 000 Kč  + DPH. 
 
Příprava zasedání zastupitelstva města 
Rada města schválila program jednání zastupitelstva dne 22. 3. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 


