
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  72/2021 
ze dne 13. 10. 2021 

 
 
 

Dodatek ke Smlouvě o dílo – Komunitní dům pro seniory Slušovice 
Rada města schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku Komunitní dům pro seniory 
s firmou Pozemní stavitelství Zlín. Tímto dodatkem se mění stavbyvedoucí zakázky a opravuje 
se název ulice umístění stavby na Dostihová.  
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – KODUS 
Rada města schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností CETIN 
a.s., Praha na umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě u stavby 
Komunitní dům pro seniory na p. č. 711/14.   
 
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
Rada města schválila smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi 
Městem  Slušovice a společností CETIN a.s.. Překládka byla vyvolána stavbou komunitního 
domu, kdy při stavbě bylo zjištěno, že kabely zasahují do základů této stavby. Předpokládané 
náklady na překládku budou ve výši cca 405 000 Kč.  
 
Darovací smlouvy  
Rada města schválila darovací smlouvy na finanční dar od tří majitelů chat v chatové oblasti 
Manovo. 
 
Výběr dodavatele Rolby na ledovou plochu 
Rada města schválila dodavatelem veřejné zakázky „Nákup ROLBY na ledovou plochu““ 
firmu H+H TECHNIKA, Rousínov. 
 
Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města mezi 
městem Slušovice a Mysliveckým spolkem Březina Slušovice z.s.. Dotace ve výši 15 000 Kč 
bude použita na nákup krmiva. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města mezi 
městem Slušovice a Společností Podané ruce o. p. s.. Dotace ve výši 5 000 Kč bude použita 
na zajištění služby Terénní programy ve Zlíně: poskytování sociální terénní služby ve 
Slušovicích orientované na aktivní uživatele nealkoholových drog. 
 
Rada města schválila dodatek k veřejnoprávní smlouvě  o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
uzavřené mezi městem Slušovice a FBC Slušovice, z.s.. Tímto dodatkem  se mění účel čerpání 
dotace z rozpočtu města tak, aby odpovídal aktuálním potřebám FBC Slušovice: 
 
 
 



Navýšení cen za služby v sokolovně 
Rada města schválila nové ceny za služby – praní a žehlení ubrusů a utěrek, které jsou 
zapůjčovány nájemníkům nové  sokolovny a to z důvodu navýšení cen o 15 % od 1. 10. 2021 
za praní prádla čistírnou Mýval Zlín, spol. s r.o..  
 
Zvýšení poplatku za meziknihovní  výpůjční službu 
Rada města schválila navýšení poplatku za meziknihovní výpůjčku na 70 Kč + 5 Kč za každou 
další knížku ve společném balíčku + další dopravné, pokud ho bude zasílací knihovna 
vyžadovat. 
 
Zimní údržba silnic  
Rada města schválila smlouvu s firmou KLEMPÍŘSTVÍ Jakuba Jiří, Slušovice  na zimní 
údržbu místních komunikací pluhováním v zimním období 2021-2022. 
 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB – kabel. smyčka NN 
Rada města schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Slušovice a EG.D, a.s.. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 
6 000 Kč bez DPH. 
  
Prodloužení pronájmu kanceláře – DSO – Mikroregionu Slušovicko 
Rada města schválila prodloužení pronájmu nebytových prostor – kancelář v přízemí budovy 
městského úřadu pro DSO – Mikroregion Slušovicko. Pronájem se zřizuje zpětně s platností od 
1. 9. 2021.  Výše nájemného zůstává neměnná.  
 
Žádost o souhlas k uzavření komunikace – Mikuláš rally Slušovice 
Rada města schválila uzavření komunikace kolem dostihové dráhy v sobotu 27. 11. 2021 od 
10:30 do 16:30 hodin za účelem pořádání automobilové soutěže „MIKUSÁŠ  RALLY 
Slušovice“ za předem stanovených podmínek. 
 
Žádost o převedení pozemku a nájmu 
Rada města schválila záměr pronájmu 1 dílu pozemku  p. č. 990 (z celkové výměry pozemku 
786 m2 se při sedmi nájemnících jedná o výměru cca 120 m2). 
 
Žádost o odkup pozemku p. č. 125 
Rada města zamítla žádost o odkup pozemku p. č. 125,  na němž se nachází starý vodojem v ul. 
U Vodojemu. 
 
Zvýšení nájmů v městských bytech 
Rada města schválila navýšení nájmů v městských bytech následovně: 
- v bytech nezatížených sociálním bydlením se od 1. 1. 2022 navyšuje nájemné o 10 % částky 
za m2, 
- v sociálních bytech se od 1. 7. každého roku bude navyšovat nájemné za m2 o inflaci roku 
předcházejícího 
 
Záměr pronájmu nebytových prostor 
Rada města schválila záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu č.p. 558. 


