
 
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  62/2016 

ze dne  21.  11.  2016 
 
 
 

658-662/2016 Veřejnoprávní smlouvy  
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  
- Domovem pro seniory Loučka, p. o.. Dotace ve výši 10 000  
- Florbalovým klubem  Slušovice.  Dotace ve výši 5 000 Kč  
- Sociálními službami pro osoby se zdravotním postižením, p. o., Fryšták.     
   ve výši 3 000 Kč  
- Linkou bezpečí, z. s..  ve výši 2 000 Kč  
- BabyBoxem pro odložené děti – STATIM, z. s..  ve výši 3 000 Kč. 
 

663/2016 Darovací smlouva 
Rada města schválila darovací smlouvu uzavřenou mezi městem 
Slušovice a společností POKART. Společnost POKART poskytuje městu 
Slušovice příspěvek ve výši 6 825 Kč na údržbu a revizi dětských hřišť. 
 

664/2016 Silvestrovský ohňostroj 
Rada města z důvodu platnosti nového zákona upravujícího dodržování 
nočního klidu schválila konání silvestrovského ohňostroje 31. 12. 2016 ve 
21 hodin. Ohňostroj bude v hodnotě 45 000 Kč. 
 

665/2016 Rozpočtové opatření 
Rada města  schválila v souladu s usnesením Zastupitelstva města 
Slušovice č. 128/2015 rozpočtové opatření: 
Příjmy: 
navýšení položky  
Lesní hospodářství – 100 000 Kč 
Výdaje: 
navýšení položky  
Lesní hospodářství - 100 000 Kč 
 

666/2016 Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na 
úplatný převod pozemku p. č. 4/2  
Rada města nesouhlasí s úplatným převodem pozemku p. č. 4/2 od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rada pověřuje starostu 
zasláním žádosti o bezúplatný převod tohoto pozemku, na kterém se 
nachází chodník a veřejná zeleň a je součástí náměstí. 
 

667-668/2016 Mzdové záležitosti 
Rada města schválila na základě Nařízení vlády o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě nové platové výměry řediteli 
Služeb města Slušovice a vedoucí stavebního úřadu. 



669/2016 Internetová aplikace CODEXIS® ONLINE – profil obce 
Rada města schválila dodatek k Servisní smlouvě programového vybavení 
CODEXIS® ONLINE.  
 

670/2016 Projekt „Modernizace fotbalového hřiště ve Slušovicích“ 
Rada města souhlasí s prohlášením, že Město Slušovice má finanční 
prostředky na dofinancování a udržitelnost projektu „Modernizace 
fotbalového hřiště ve Slušovicích“.  Tento projekt připravuje fotbalový 
klub FC Slušovice pro žádost o dotaci z Ministerstva školství. Na základě 
tohoto projektu bude vybudováno zavlažování fotbalového stadionu 
v hodnotě 500 000 Kč vč. DPH, přičemž se předpokládá, že  400 000 Kč 
bude pokryto dotací  a  100 000 Kč uhradí město. 
 

671-680/2016 Program a příprava zasedání zastupitelstva města dne 12. 12. 2016 
Program zastupitelstva 
Návrh rozpočtu na rok 2017 
Majetkové záležitosti 
a) Žádost o prodej části pozemku p. č. 66/2  
b) Žádost o odkup části pozemku p. č. 434/4  
c) Žádost o odkup pozemku p. č. 1536/2  
d) Žádost o odkup pozemku p. č. 142/16 – Kluzáková Marie 
e) Nabídka odkoupení  ¾ podílu pozemku p. č. 793/13  a p. č. 793/14 
(pod tribunou fotbalového stadionu)  
g) Nabídka odkoupení pozemku p. č. 142/17 
Dodatek ke zřizovací listině Základní školy Slušovice 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


