
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města 63/2021 
ze dne 13. 4. 2021 

 
 

Žádost o povolení změny termínu  Rallysprint Kopná 
Rada města schválila změnu termínu konání automobilové soutěže Rallysprint Kopná na 21. a 22. 
5. 2021. Ostatní podmínky zůstávají stejné jako v původním souhlasu. 
 
Příkazní smlouva na veřejnou zakázku „Komunitní dům pro seniory Slušovice“ 
Rada města schválila příkazní smlouvu mezi městem Slušovice a společností MCI Servis Zlín na 
zadavatelské činnosti spojené s veřejnou zakázkou rekonstrukce „Komunitní dům pro seniory 
Slušovice“ za dohodnutou cenu 54 450 Kč včetně DPH. Rada pověřila starostu podpisem 
příkazní smlouvy. 
 
Záměr pronájmů pozemků 
Rada města schválila záměr pronájmu veřejného prostranství na části pozemku p. č. 230/1  před 
provozovnou Ovoce a zelena s vinotékou na nám. Svobody 27 o velikosti cca 2 m2 a záměr 
pronájmu jiné části tohoto pozemku o výměře 16 m2 před restaurací Přerovská. 
 
Nabídka na převod pozemku p. č. 1500/24 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Město obdrželo žádost o vyjádření od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  k 
souhlasu s případným převodem části pozemku p. č. 1500/24, na níž se nachází účelová 
komunikace číslo 34d. Převod je podmíněn zachováním plné funkce tohoto pozemku, tzn. 
účelové komunikace. (Jedná se o zadní část slepé komunikace k firma MEDIAP.) 
Rada města souhlasí s případným bezúplatným převodem části pozemku p. č. 1500/24, na níž se 
nachází účelová komunikace číslo 34d s podmínkou, že budou současně bezúplatně převedeny 
pozemky, které jsou dlouhodobě  pod místními a účelovými komunikacemi města:  
 
Veřejnoprávní smlouva 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu města 
uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Junák – český skaut, středisko Slušovice, z. s.. Dotace ve 
výši 10 000 Kč bude použita na zajištění běžné činnosti střediska, vzdělávání členů a dětí po 
stránce vědomostní i praktické, údržba majetku, propagace pořádaných akcí a rozšíření činnosti o 
další aktivity. Rada požaduje opravu vchodových dveří do spodní klubovny skautů, která může 
být uhrazena z této dotace. 
 
Souhlas s průjezdem konvoje motocyklů – akce MOTOBESIP-MIDNIGHTRIDE 2021 
Rada města na základě žádosti Města Otrokovice souhlasí  s průjezdem konvoje motocyklů při 
akci MOTOBESIP  2021– MIDNIGHTRIDE 2021 v sobotu 12. 6. 2021 (náhradní termín je 
19.  nebo 26. 6.) v době od 22 do 24 hodin po trase čtyřproudová komunikace – kruhový objezd – 
areál dostihové dráhy. Náhradní termín 19. 6. 2021 není možný z důvodu konání dostihového 
dne. 
 
 



Výběr dodavatele na  výměnu stupaček pro umyvadla ve třídách ve staré budově ZŠ  
Rada města schválila dodavatelem zakázky „Výměna stupaček pro umyvadla ve třídách“ firmu 
Elšík Kamil, insta HEL, která předložila nejnižší cenovou nabídku. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Zlínským krajem, Ředitelstvím 
silnic Zlínského kraje, společností GasNet a městem Slušovice, kdy město je spoluúčastníkem 
této smlouvy jako investor přeložky plynovodu v ul. Vítězství.  
 
Nabídka firmy VIAGEM na prodej pozemku p. č. 1369/1 
Firma VIAGEM nabídla městu Slušovice k odprodeji pozemek p. č. 1369/1 za cenu 500 Kč/m2. 
Tato nabídka byla projednána na zasedání zastupitelstva a cena byla vyhodnocena jako 
nepřiměřeně vysoká z důvodu, že na pozemku jsou sloupy a vedení NN a další přípojky elektřiny 
k okolním domům. Rada nabídne firmě odkoupení pozemku za 50 Kč/m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


