
 
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  65/2017 

ze dne  16.  1.  2017 
 
 
 

701/2017 Nákup věcných cen do tomboly na městský ples 
Rada města schválila nákup věcných cen do tomboly pro městský ples, 
který se uskuteční v sobotu 21. 1. 2017 ve výši  do 10 000 Kč. 
 

702/2017 Automobilová soutěž Rallysprint Kopná 
Rada města Slušovice  schválila žádost Rallysprint klubu v AČR  o 
povolení rychlostní zkoušky na cestě u rakovského kříže s cílem na 
komunikaci nad benzinou,  o povolení uzávěry místní komunikace kolem 
části dostihové dráhy dne  8. 4. 2017 pro automobilovou soutěž 
Rallysprint Kopná  a dále  schválila uzavření jednosměrné ulice za 
kostelem  na náměstí od 8 do 18 hodin za účelem postavení startovní a 
cílové rampy za předem stanovených podmínek. 
 

703/2017 Záměr prodloužení pronájmu parkovacího místa 
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu parkovacího místa 
č. 13 na sídlišti Padělky. 
 

704/2017 Záměr pronájmu parkovacího místa č. 8 na sídlišti Padělky 
Rada města schválila záměr pronájmu parkovacího místa č. 8 na sídlišti 
Padělky ve Slušovicích. 
 

705/2017 Úprava nájemních smluv 
Rada města schválila dodatky k nájemním smlouvám na pronájem bytů.  
 

706/2017 Úhrada nedoplatku za daň z nemovitosti 
Rada města souhlasí se závazkem města týkajícího se úhrady za daň 
z nemovitosti. 
 

707/2017 Žádost SDH Slušovice o bezplatný pronájem části dostihového areálu 
Rada města schválila bezplatný pronájem části dostihového areálu pro 
SDH Slušovice pro účely pořádání 3. ročníku pohárové soutěže O pohár 
starosty města Slušovice v termínu 6. 5. 2017. 
 

708/2017 Snížení pronájmu v sokolovně – ples DSO-Mikroregionu Slušovicko 
Rada města schválila snížení pronájmu sokolovny pro ples DSO-
Mikroregionu, který se bude konat 28. 1. 2017 ve výši 50 % ceny za 
pronájem bez doplňkových služeb (čištění ubrusů, praní utěrek apod.) 
 
 
 
 



709/2017 Žádost o finanční příspěvek – Centrum pro zdravotně postižené  
Rada města neschválila příspěvek Centru pro zdravotně postižné 
Zlínského kraje, o.p.s. z důvodu podpory pouze organizacím, které 
poskytují služby občanům města Slušovice. 
 

710/2017 Odkoupení pozemků pod částí hřbitova 
Rada města pověřila starostu k projednání odkoupení pozemků p. č. 136/1 
a p. č. 137, které jsou pod částí hřbitova ve Slušovicích s duchovním 
správcem farnosti P. Emilem Matůšů. 
 

711/2017 Smlouva o dílo – Deratex, s.r.o. Zlín 
Rada města schválila smlouvu o dílo s firmou Deratex, s. r. o.  Zlín na 
provádění deratizace v období od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2018. 
 

712/2017 Smlouva o spolupráci s Ing. Janem Zeťkem 
Rada města schválila smlouvu o spolupráci mezi Městem Slušovice a Ing. 
Janem Zeťkem, Zádveřice, na základě které město finančně podpoří 
vydání knih Kruté závětří a Alkohol je mým řemeslem, jejich autorem je 
pan Zetěk. Finanční podpora bude ve výši 10 000 Kč. 
 

713/2017 Souhlas s realizací vodovodní přípojky k rodinnému domu pana 
Semely 
Rada města schválila realizaci vodovodní přípojky k rodinnému domu 
pana Viktora Semely, ul. Nová 403, Slušovice, která bude realizována na 
parcele č. 1312 formou protlaku kolmo ke směru komunikace. 
 

714/2017 Vymáhání dlužných částek 
Rada města souhlasí s postupem právního vymáhání dlužných částek od 
dlužníků za pronájem bytů a plátců vodného a stočného. 
 

 


