
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  44/2016 
ze dne  2.  5.  2016 

 
 

488/2016 Darovací smlouva  
Rada města schválila darovací smlouvu, na základě které město poskytuje 
finanční dar za 40 bezplatných odběrů krve. 
 

489/2016 Stavba autoumývárny  
Rada města projednala žádost o vyjádření k umístění autoumývárny na 
pozemku p. č. 775/1 a souhlas s nájezdem a výjezdem. Vzhledem 
k významnému zásahu do autobusové zastávky, kdy dojde ke zkrácení 
zastávkového zálivu, rada předloží tuto žádost ke schválení zastupitelstvu 
města na jeho nejbližším zasedání. 
 

490/2016 Smlouva o právu provést stavbu a zřízení vodovodní přípojky 
Rada města souhlasí se zřízením vodovodní přípojky pro pozemek 
p. č. 1339 z parcely 1143/1, jíž je město spoluvlastníkem. Současně 
schválila smlouvu o právu provést stavbu na tomto pozemku.  
 

491/2016 Odkoupení pozemků do vlastnictví města Slušovice 
Rada města schválila zaslání žádostí o odkoupení  pozemků p. 1143/4,  
p. č. 1143/5 a p. č. 1134/6, které jsou pod místní komunikací na ul. 
Zahradní. 
 

492/2016 Smlouvy o dávkách plynu a elektřiny pro rok 2017 
Rada města Slušovice schválila smlouvu o dodávkách plynu a elektřiny se 
společností E.ON na rok 2017 pro Město Slušovice, Služby města 
Slušovice, Mateřskou školu Sluníčko a Základní školu Slušovice (jen 
dodávka elektřiny). 
 

493/2016 Pilotní  projekt - mikrojesle 
Rada města schválila přihlášení města Slušovice do pilotního projektu 
„Z řízení mikrojeslí“ a schválila požádání o dotaci na jejich zřízení s tím,  
že požaduje v rámci rekonstrukce přízemí nízkoprahového centra 
zachovat jednu klubovnu pro skauty. 
 

494/2016 Aktualizace pasportu místních komunikací 
Rada města souhlasí s proplacením víceprací při zpracování aktualizace 
pasportu místních komunikací z důvodu významného navýšení změn proti 
původní verzi. 
 

495-496/2016 Navýšení cen při pronájmu sokolovny   
Rada města rozhodla o změně usnesení č. 463/2016, které schválilo 
navýšení ceny pronájmu sokolovny tak, že nájemci, kteří mají 
rezervované nájemné na letošní rok budou mít ceny původně 
nasmlouvané (2 000 Kč sál, 2 000 Kč kuchyňka, 1 000 Kč zasedací 
místnost). Nové objednávky a rezervace na rok 2017 budou již 



v navýšené ceně nájemného 3 000 Kč sál, 4 000  Kč kuchyňka a 1 500 Kč 
zasedací místnost.  
 
Rada města schválila nový ceník praní a žehlení ubrusů používaných 
v nové sokolovně. 
 

497-501/2016 Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu č.16/2016  o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice  
a Českým svazem včelařů, ZO Slušovice Dotace ve výši 30 000 Kč bude 
použita na nákup léčiv a chovného materiálu. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu č. 17/2016  o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice  
a Asociací sportu pro všechny Slušovice. Dotace ve výši 50 000 Kč bude 
použita na nájmy, sportovní vybavení, dopravu, zajištění organizace 
sportovních a kulturních akcí a organizaci dětského tábora. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu č. 18/2016  o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice  
a Mysliveckým sdružením Březina Slušovice.  Dotace ve výši 5 000 Kč 
bude použita na nákup krmiva pro zvěř. 
  
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu č. 19/2016  o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice  
a Klubem rodičů při ZŠ Slušovice. Dotace ve výši 20 000 Kč bude 
použita na ples, akce „Párty za školou“ a rozsvěcení vánočního stromku. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu č. 20/2016  o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice  
a Střediskem rané péče EDUCO Zlín. Dotace ve výši 5 000  Kč bude 
použita na opravu a údržbu služebního vozu a nájemné. 
 

502/2016 Veřejná zakázka – opravy  výtluků na místních komunikacích 
Rada města schválila dodavatelem zakázky „Opravy výtluků na místních 
komunikacích ve Slušovicích“ firmu SÚS Zlínska, která předložila 
nejvýhodnější nabídku. 
 

503/2016 Veřejná zakázka – opravy chodníků na sídlišti Padělky 
Rada města schválila dodavatelem zakázky „Opravy chodníků na sídlišti 
Padělky“ firmu Antonín Pavelka, Všemina, která předložila nejvýhodnější 
nabídku. 
 

504/2016 Prodloužení nájmů bytů 
Rada města schválila prodloužení pronájmu bytů. 
 

505/2016 Záměr pronájmu garsoniéry v domě 197 
Rada města schválila záměr pronájmu uvolněné garsoniéry v domě 
č. p. 197 v ulici Dlouhá. 
 


