
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města 41/2020  

ze dne 27. 4. 2020 
 
 

Pronájem bytu v domě č. p. 590 
Rada města schválila pronájem bytu 1+kk v domě č. p. 590 na ulici Dostihová.  
 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (KODUS)  
Rada města schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Slušovice a  E.ON Distribuce, a.s. k investičnímu záměru „Slušovice, Město, kabelové vedení 
NN“. 
 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
Rada města schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem a 
E.ON Distribuce, a.s. na stavbu „Slušovice, p. Kolečkář, kabel. Přípojka NN“.  
 
Zařazení území města do území působnosti MAS Vizovicko a Slušovicko na programové 
období 2021 – 2027 
Rada města Slušovice schválila zařazení území města do územní působnosti MAS Vizovicko a 
Slušovicko, o. p. s. na programové období 2021 – 2027. 
 
Souhlas s průjezdem konvoje motocyklů – akce MOTOBESIP-MIDNIGHTRIDE  
Rada města na základě žádosti Města Otrokovice souhlasí  s průjezdem konvoje motocyklů při 
akci MOTOBESIP – MIDNIGHTRIDE 2020 v sobotu 6. 6. 2020 (náhradní termín je 13.  nebo 
27. 6.) v době od 22 do 24 hodin po trase čtyřproudová komunikace – kruhový objezd – areál 
dostihové dráhy. 
 
Výběrové řízení – vypsání veřejné zakázky „Základní škola Slušovice – zabezpečení 
objektů  školy požární vodou, výměna požárních hydrantů“ 
Rada města rozhodla o vypsání veřejné zakázky „Základní škola Slušovice – zabezpečení 
objektů  školy požární vodou, výměna požárních hydrantů“. K podání nabídky budou vyzvány 
následující firmy: 
Kamil Elšík – Insta Hel, Dlouhá 4216, 760 01  Zlín 
Vodo.topo, Richard Chrastina, Klečůvka 54, 763 11 Zlín 
PLUMBER – Radovan Paták, tř. T. Bati 546, 765 02  Otrokovice 
Vlček Jiří, Horní Vršava VI 5524, 760 01 Zlín 
 
Výběrové řízení – vypsání veřejné zakázky „Rekonstrukce topení MěÚ Slušovice  - 
I. etapa, kotelna“ 
Rada města rozhodla o vypsání veřejné zakázky „Rekonstrukce topení MěÚ Slušovice  - 
I. etapa, kotelna“. K podání nabídky budou vyzvány následující firmy: 
Kamil Elšík – Insta Hel, Dlouhá 4216, 760 01  Zlín 
Vodo.topo, Richard Chrastina, Klečůvka 54, 763 11 Zlín 
PLUMBER – Radovan Paták, tř. T. Bati 546, 765 02  Otrokovice 
Vlček Jiří, Horní Vršava VI 5524, 760 01 Zlín 
 



Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou 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 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Římskokatolickou farností Slušovice. Dotace ve 
výši 50 000 Kč bude použita: 
provozní náklady  - 20 000 Kč 
chrámový sbor  - 15 000 Kč 
Farní ples   -   5 000 Kč 
Schola Cantiamo  - 10 000 Kč. 
 
Dar pro záchrannou stanice volně žijících živočichů 
Rada města schválila Darovací smlouvu na finanční dar ve výši  2 000 Kč pro  Záchrannou 
stanici volně žijících živočichů ZO  ČSOP Buchlovice. 
  
Dodatek ke smlouvě o dílo – Cyklostezka Zádveřice – Slušovice“ 
Rada města schválila dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2020 mezi Městem Slušovice a 
Dopravním projektováním, spol. s r.o. na stavbu „Cyklostezka Zádveřice – Slušovice“. Tímto 
dodatkem se mění dodací lhůta na termín  30. 6. 2020. Důvodem posunu jsou neuskutečněná 
setkání a jednání  vlivem nouzového stavu.  
 
Vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy 
Sluníčko, Slušovice, příspěvkové organizace 
Rada města schválila vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 
Mateřské školy Sluníčko, Slušovice, příspěvkové organizace s předpokládaným nástupem 
1. 10. 2020.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 


