
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města 52/2020  

ze dne 11. 11. 2020 
 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Multifunkční hřiště s ledovou plochou ZŠ 
Slušovice“ 
Rada města schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Multifunkční hřiště s ledovou 
plochou ZŠ Slušovice“, kterým se mění obchodní podmínky z důvodu aplikace režimu přenesené 
daňové povinnosti.  
 
Pojištění vozidla FIAT DUCATO 
Rada města schválila pojistnou smlouvu na pojištění hasičského vozidla FIAT DUCATO u Hasičské 
vzájemné pojišťovny, a.s.. Pojistné je stanoveno na částku  8 669 Kč.  
 
Pojištění vozidla MAN 
Rada města schválila pojistnou smlouvu na pojištění hasičského vozidla MAN  u Hasičské vzájemné 
pojišťovny, a.s.. Pojistné je stanoveno na částku  38 778 Kč.  
 
Vítání občánků 
Rada města schválila vyplacení finančního daru rodičům dětí, které měly být přizvány na slavnostní 
obřad vítání občánků, ve výši 1 500 Kč. Částka bude předána po podpisu darovací smlouvy, 
předložení rodného listu dítěte a  čestného prohlášení, že se rodiče s dítětem nezúčastnili obřadu 
vítání dětí a po narození bylo dítě přihlášeno ve Slušovicích k trvalému pobytu. 
 
Rozpočtové opatření rady  č. 1 
Rada města schválila rozpočtové opatření č. 1, kterým se přesouvá částka 20 000 Kč z transferu 
Golfovému klubu do kapitoly - dostihový a golfový areál  DDHM, materiál, opravy, údržba. 
 
Smlouva na zimní údržbu místních komunikací – SÚS Zlínska 
Rada města schválila smlouvu se Správou a údržbou silnic Zlínska, s. r. o.  na zimní údržbu místních 
komunikací solením v zimním období 2020-2021. 
 
Zimní údržba silnic  
Rada města schválila smlouvu s firmou KLEMPÍŘSTVÍ Jakuba Jiří na zimní údržbu místních 
komunikací pluhováním v zimním období 2020-2021.  
 
Dodatek č. 1 k dohodě o společném postupu přípravy a realizace stavby 
„Silnice III/4915:Slušovice I“ 
Rada města schválila Dodatek č. 1 k dohodě o společném postupu přípravy a realizace stavby 
„Silnice III/4915:Slušovice I“ mezi městem Slušovice a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje. 
Dodatek se uzavírá z důvodu přečíslování stavebních objektů.  
 
Cyklostezka Zádveřice – Slušovice  -  dodatek č. 3 
Rada města schválila dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zpracování vyhledávací studie pro stavby 
„Cyklostezka Zádveřice – Slušovice“ mezi městem Slušovice a Dopravním projektováním, spol. 
s r.o., Ostrava. Tímto dodatkem se mění lhůta pro odevzdání kompletní studie do 20. 12. 2020.  



 
Žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 698/28 
Rada města schválila zaslání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
o bezúplatný převod pozemku p. č. 698/28 v k. ú. Slušovice do majetku města Slušovice.  
 
Kupní smlouva na odkup dřeva 
Rada města schválila kupní smlouvu mezi městem Slušovice a společností MELICA NUTANS s.r.o. 
Bystřička na odkup 30 m3+ dřeva.  
 
Pronájem pozemků v dostihovém areálu 
Rada města schválila dodatky k nájemním smlouvám na pronájem pozemků v dostihovém areálu za 
stávající cenu tj. 2 Kč/m2 na dobu 5 let tj. do 31. 12. 2025 s možností prodloužení na dalších 5 let.  
 
Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu města 
uzavřenou mezi Městem Slušovice a   
- Domovem pro seniory Loučka. Dotace ve výši 7 000 Kč bude použita na přepravní vak ke 
zvedací jednotce Altair na transport imobilních klientů.  
- Nemocnicí Milosrdných bratří Vizovice. Dotace ve výši 50 000 Kč bude použita na zakoupení 
dámských a pánských pyžam, povlaků na peřinu, polštářů, polohovacích pomůcek včetně povlaků, 
prošívaných přikrývek a polštářů pro pacienty nemocnice Milosrdných bratří.  
 
Darovací smlouva – finanční dar za 70 bezplatných odběrů krve 
Rada města schválila darovací smlouvu, na základě které město poskytuje finanční dar za 70 
bezplatných odběrů krve v hematologicko-transfuzním oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve 
Zlíně.  
 
Pronájem pozemku v zahrádkářské kolonii Manovo 
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p. č. 1686/4  v zahrádkářské kolonii Manovo. 
 
Výměna městských bytů mezi nájemci 
Rada města schválila směnu bytů v domě č. p. 590 mezi stávajícími nájemníky. 
 
 

 


