
 
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  63/2016 

ze dne  5.  12.  2016 
 
 
 

681/2016 Dodatek ke smlouvě o dílo 
Rada města schválila dodatek  ke smlouvě o dílo uzavřenou mezi Městem 
Slušovice a Správou a údržbou silníc Zlínska, s. r. o. pro stavbu „Úprava 
zpevněných ploch technického dvora“.  
 

682/2016 Prodloužení nájmů bytů  
Rada města schválila prodloužení nájmů bytů od 1. 1. 2017 do 31. 12. 
2017. 
 

683/2016 Záměr prodloužení pronájmu garáží 
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu garáží v domě č. 621 a 
590. 
 

684/2016 Prodloužení pronájmu garáže 
Rada města schválila prodloužení pronájmu garáže v domě č. p. 621.  
 

685/2016 Změna nájemce bytu 
Rada města schválila záměr změny nájemce bytu  v domě č. p.  590. 
Důvodem změny  je převedení pronájmu po  úmrtí původního nájemníka. 
 

686-687/2016 Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a  
- Junák – český skaut, středisko Slušovice ve výši 13 300 Kč  
- Český svaz chovatelů ZO Slušovice ve výši 10 000 Kč  
 
 

688/2016 Použití znaku města Slušovice 
Rada města schválila použití znaku města pro umístění mezi dárce 
příspěvků BabyBoxu. 
 

689/2016 Výběrové řízení na pracovníka stavebního úřadu 
Rada města souhlasí s podmínkami vypsání výběrového řízení pro nového 
pracovníka stavebního úřadu, který nahradí pana Luďka Lungu, který 
požádal  o ukončení pracovního poměru.  
 

690/2016 Doplnění programu zastupitelstva 
Rada města souhlasí s doplněním a opravou položek v rozpočtu města na 
rok 2017. 
 



691/2016 Žádost o povolení dočasného umístění vánočního světla na sloup 
veřejného osvětlení 
Rada města souhlasí  s dočasným umístěním vánočního světla na sloup 
městského osvětlení před prodejnou potravin MB Centrum s podmínkou 
zajištění vlastní dodávky elektrické energie. 
 

692/2016 Nabídka pořízení bonusových karet 
Rada města zamítla   nabídku společnosti Lyoness na pořízení 
bonusových karet v režimu cashback. 
 

693/2016 Prodloužení pronájmu dostihového areálu 
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu dostihového areálu pro 
účely dostihového sportu. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 


