
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města 54/2020  
ze dne 14. 12. 2020 

 
 
 

Pronájem bytu 
Rada města schválila pronájem bytu 2+1 v domě č. p. 472. Pronájem se sjednává na dobu určitou 
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Při splnění všech závazků ze strany nájemce bude nájem 
každoročně automaticky prodlužován. 
 
Veřejnoprávní smlouva 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace rozpočtu města 
uzavřenou mezi Městem Slušovice a spolkem Slušovjánek. Dotace ve výši 35 000 Kč bude 
použita na finanční podporu aktivit Slušovjánku a Klubu maminek a dětí: 
25 000 Kč – spolek Slušovjánek – nákup nových pomůcek, vybavení, sportovních a výtvarných 
potřeb, zabezpečení chodu spolku 
10 000 Kč – Klub maminek – nákup nových pomůcek, vybavení, sportovních a výtvarných 
potřeb, zabezpečení chodu spolku. 
 
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení – KODUS 
Rada města schválila rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Komunitní dům 
pro seniory Slušovice. Důvodem zrušení zadávacího řízení je neposkytnutí přislíbené dotace  
z program MMR. 
 
Plán inventur  
Rada města schválila Přílohu č. 10 Směrnice pro provedení inventarizace, kterou se stanovuje 
plán inventur k 31. 12. 2020.. 
 
Pronájem nebytových prostor (po paní Hamšíkové) 
Rada města schválila pronájem nebytových prostor v domě č. p. 160 paní Renatě Brázdové 
Jarcovjákové pro rozšíření obchůdku RENY.  
 
Letní koncerty v dostihovém areálu 
Rada města schválila konání letního koncertu  v dostihovém areálu u restaurace SUD pro koncert 
pravděpodobně skupin Traktor + DYMYTRY v předpokládaném termínu 5. 6. 2021 a  AKCENT 
v předpokládaném termínu 20. 8. 2021. Akce musí respektovat hygienické předpisy a omezení a 
souhlas s konáním a termínem od společnosti Dostihy a Golfového klubu.  
 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Cyklostezka Zádveřice-Slušovice 
Rada města schválila Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2020 mezi městem Slušovice 
a Dopravním projektováním, spol. s r. o. Ostrava. Tímto dodatkem se mění  termín dodání 
kompletní studie na 31. 3. 2021.  
 
 
 



Smlouva o dílo – žádost o dotaci na KODUS 
Rada města schválila smlouvu o dílo mezi městem Slušovice a firmou RENARDS  
dotační, s. r. o. Brno na zhotovení nové žádosti o dotaci z programu MMR Podpora bydlení, 
podprogramu 117D0640 Podporované byty, dotačního titulu č. 3 Komunitní dům seniorů na 
projekt Vybudování Komunitního domu seniorů.  
 
Smlouva o zřízení věcného břemene – Slušovice, obnova VN23, VN 732 
Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce  na 
stavbu „Slušovice, obnova VN23, VN732 od p.b.14-19“ za účelem umístění distribuční soustavy 
podzemní kabelové vedení VN, telekomunikační sít a uzemnění stožáru VN. Smlouva o smlouvě 
budoucí byla uzavřena dne 16. 5. 2019 s věcným břemenem 70 900 Kč bez DPH.  
 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Slušovice, ul. Školní, kabelové 
vedení NN“ 
Rada města schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností 
E.ON Distribuce na stavbu „Slušovice, ul. Školní, kabelové vedení NN“ za účelem umístění  
betonového sloupu, kabelu NN, rozpojovací skříně.  Věcné břemeno bude zřízeno ve výši 5 000 
Kč bez DPH.  
 
Pronájem pozemku v zahrádkářské kolonii „Manovo“ 
Rada města schválila pronájem pozemku p. č. 1686/4 o výměře 555 m2 v zahrádkářské kolonii 
„Manovo“. Pronájem bude uzavřen od 1. 1. 2021 do konce volebního období tj. do 31. 12. 2022. 
 
Uzavření MŠ Sluníčko v době vánočních svátků 
Rada města vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Sluníčko o uzavření mateřské 
školy v době vánočních svátků od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2021 a s uzavřením školy souhlasí. 
 
Záměr pronájmu bytu v domě č. p. 590 
Rada města schválila záměr pronájmu bytu 1 + 1 v domě č. p. 590 na ulici Dostihová. 
 
 
 
 
 
 


