Výpis usnesení
ze zasedání rady města 48/2020
ze dne 10. 8. 2020
Souhlas s umístěním sídla spolku Klubu rodičů při ZŠ Slušovice
Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku Klubu rodičů na adrese Základní školy
Slušovice, Školní 222, 763 15 Slušovice.
Dodatek ke Kupní smlouvě na prodej dřeva
Rada města schválila dodatek č. 3/III. Q.2020/SU ke Kupní smlouvě č. 6 ze dne 2. 1. 2020 na
prodej dřeva společnosti Pila MSK, a.s. Velké Karlovice. Rada pověřila starostu podpisem
dodatku.
Příkazní smlouva – Komunitní dům pro seniory
Rada města chválila Příkazní se společností MCI SERVIS s. r. o. Zlín na provádění
zadavatelských činností na akci Komunitní dům pro seniory Slušovice
Smlouva o zřízení Věcného břemene č. OT-014330039530/008
Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s.
na stavbu „Raková, VN, TS a NN“ za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení
VN, uzemnění. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena 6. 10. 2015 na částku za věcné
břemeno ve výši 29 500 Kč bez DPH.
Smlouva o zřízení Věcného břemene č. OT-014330054255/003
Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330054255/003 se
společností E.ON Distribuce, a. s. na stavbu „Slušovice, obnova VN23, VN732 od p. b. 23-29“
za účelem umístění distribuční soustavy – stožár VN, kabel VN, sdělovací optický kabel,
uzemnění. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena 18. 12. 2017 na částku za věcné
břemeno ve výši 92 000 Kč bez DPH.
Smlouva o zvýhodněném úročení - Reiffeisenbank a.s.
Rada města schválila smlouvu o zvýhodněném úročení zůstatku na účtu s bankou
Raiffeisenbank a.s. na období jednoho roku od 17. 8. 2020 do 16. 8. 2021. Výše úrokové sazby
činí 0,20 % p. a. z kladného zůstatku na účtu.
Volební kampaň – Starostové a nezávislí
Rada města schválila pronájem části pozemků p. č. 1474/2, p. č. 696/2 a p. č. 660 pro umístění
volebního zařízení pro STAROSTY A NEZÁVISLÉ před volbami 2020. Cena pronájmu se
bude řídit platnými poplatky za umístění reklamních zařízení.
Amatérský závod RC modelů autíček
Rada města souhlasí s konáním amatérského závodu RC modelů autíček ve slušovickém
skateparku. Podle počasí bude závod 16. nebo 30. 8. 2020. Areál bude využit v době od 10 do
19 hodin.

Nabídky na chodníky Padělky
Rada města na základě výběrového řízení schválila dodavatelem veřejné zakázky
„Rekonstrukce chodníků Padělky Slušovice“ firmu Antonín Pavelka, Všemina 258, která
nabídla nejnižší cenu ve výši 532 539 Kč vč. DPH
Výběrové řízení na akci „Slušovice, zajištění stability MK v ulici Na Stráni“
Rada města schválila komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Slušovice,
zajištění stability MK v ulici Na Stráni“.

