
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  52/2016 

ze dne 5.  9.  2016 
 
 
 

577/2016 Smlouva se Správou a údržbou silnic Zlínska 
Rada města schválila smlouvu mezi městem Slušovice a Správou a 
údržbou Zlínska na opravu odvodnění u opěrné zdi na místní komunikaci 
Na Vyhlídce. 
 

578/2016 Veřejnoprávní smlouva – nemocnice Vizovice 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a Nemocnicí 
Milosrdných bratří Vizovice. Dotace ve výši 50 000 Kč bude použita na 
zlepšení péče o pacienty – nákup pyžam, prostěradel a podložek. 
 

579/2016 Mzdové záležitosti 
Rada města schválila nový platový výměr řediteli Služeb města Slušovice, 
příspěvkové organizace. 
 

580/2016 Uzavření průjezdu při dostihovém dni 
Rada města na základě žádosti společnosti DOSTIHY o. s. schválila 
uzavření průjezdu ulicí Dostihovou (v areálu dostihové dráhy) při 
dostihovém dnu, který se bude konat 17. 9. 2016 v době od 8 do 19 hodin 
s podmínkou vyřízení všech potřebných povolení organizátory 
dostihového dne. 
 

581/2016 Změny ve využití finanční podpory FC Slušovice 
Rada města schválila Dodatek k veřejnoprávní smlouvě,  na základě 
kterého dojde ke  změnám ve schválených položkách finanční podpory 
pro FC Slušovice. 
 

582/2016 Schválení finanční spoluúčasti na akci Slušovický okruh 
Rada města schválila finanční spoluúčast města ve výši 2 500 Kč na 
zajištění  akce „Slušovický okruh“, jíž je město spoluorganizátorem. 
 

583/2016 Prodloužení pronájmu bytů 
Rada města schválila prodloužení pronájmů bytů v domě č. p. 313  
a č. p. 197. 
 

584/2016 Záměr pronájmu  nebytových prostor 
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 
160 (bývalé květinářství). 
 

585/2016 Program zastupitelstva 
Rada města schválila program jednání zastupitelstva. 
 



586/2016 Schválení rozpočtových změn – 3. změna    
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit  rozpočtové změny. (viz zápis 
ze zastupitelstva). 
 

587/2016 Žádost o odkoupení pozemků 
Rada města doporučí zastupitelstvu odprodat pozemky p. č. 1753/67 a 
p. č. 1753/68 a současně vykoupit pozemek p. č. 1761/8.   
 
 

588/2016 Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 890 
Rada města doporučí zastupitelstvu odprodat pozemek p. č. 890. 
 

589/2016 Žádost o odkoupení části  pozemku parcela č. 29/1 
Rada města doporučí zastupitelstvu  odprodat část pozemku p. č. 29/1. 
  

590/2016 Žádost o prodej části pozemku p. č. 66/2  
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku 
p. č. 66/2. 
 

591/2016 Žádost o prodej  pozemku p. č. 757 – společnost Fea 
Rada města doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p. č. 757.. 
 

592/2016 Žádost o prodej pozemků  
Rada města nedoporučí  zastupitelstvu odprodat pozemky v areálu 
společnosti MONZA CZ za cenu navrženou vedením společnosti. 
Doporučí trvat na  prodeji pozemků  za podmínek podle dřívějšího 
rozhodnutí tj. za částku 500 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem pozemků. 
 

593/2016 Nabídka na odkoupení pozemku 
Rada  města doporučí zastupitelstvu schválit odkoupení pozemku p. č. 
1761/6.   
   

594/2016 Nabídka na odkoupení pozemku 
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit odkoupení pozemků p. č. 
1098 a p. č. 1107. 
 

595/2016 Vyhláška o nočním klidu – ohňostroj 
Rada města vyzve zastupitelstvo ke zvážení, zda bude město vydávat 
vyhlášku  o nočním klidu. 
 

  
 


