Výpis usnesení
ze zasedání rady města 49/2020
ze dne 17. 8. 2020

Smlouva o dílo – Oprava místní komunikace ul. Dostihová - Slušovice
Rada města schválila smlouvu se Správou a údržbou silnic Zlínska na opravu MK ul.
Dostihová za cenu 243 827,10 Kč, na základě které bude opraven rozšířený pás vedle koridoru
rekonstruované komunikace po panelové bloky nad plynovodem.
Dodatek ke Kupní smlouvě na prodej dřeva
Rada města schválila dodatek č. 4/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.
Výběrové řízení – „Slušovice, zajištění stability MK v ulici Na Stráni“
Rada města na základě výběrového řízení schválila dodavatelem veřejné zakázky „Slušovice,
zajištění stability MK v ulici Na Stráni“ firmu KKS spol. s r.o., Příluky 386, Zlín, , která
nabídla nejnižší cenu 3 327 915 Kč vč. DPH.
Záměr pronájmu bytu v domě č. p. 313
Rada města schválila záměr pronájmu bytu 2+1 o výměře 47,5 m2 v domě č. p. 313. Nájemné
bytu stanovila rada na 100 Kč/m2 a nový nájemce vloží do bytového fondu příspěvek ve výši
50 000 Kč.
Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Povodí Moravy
Rada města schválila trojstrannou nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi městem Slušovice, Službami města Slušovice, p. o. a Povodím Moravy, s. p.
Brno na realizaci akce „Úpravy vodovodní sítě Slušovice IO 303 Přeložka vodovodu V3“, na
základě které bude umožněna realizace připravovaného projektu a po realizaci bude zřízena
služebnost. Realizací přeložky bude provedeno nové vodovodní propojení ul. Dostihové a ulice
Na Výpusti.
SG Janůvky - Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě
Rada města schválila dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě s lesním družstvem SG Janůvky ve
Slušovicích, který stanovuje novou výši pachtovného po zakoupení nového vlastnického
podílu na 32 570 Kč.

