
 
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  66/2017 

ze dne  30.  1.  2017 
 
 
 

715/2017 Projekt opěrné zdi v ulici Vítězství 
Rada města souhlasí s přípravou projektu opěrné zdi v ul. Vítězství s tím, 
že by se město finančně podílelo na vybudování chodníků. 
 

716/2017 Automobilová soutěž Barum Czech Zlín rally 
Rada města schválila konání rychlostní zkoušky Barum Czech Zlín rally  
v sobotu 26. 8. 2017 na účelových komunikacích v lokalitě nové budovy 
AB s předpokládaným časem uzávěry   od 11:35 hod. do 0:30 hodin s 
regulací provozu od 9:35 hodin za předem stanovených podmínek. 
 

717/2017 Smlouva o smlouvě budoucí – NEJ cz, s.r.o. 
Rada města schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene se společnosti NEJ cz, s.r.o. na přípolož kabelu k pozemku p. č. 
4/1, p. č. 66/3, p. č. 230/1 a p. č. 783/1 úplatně za cenu 1 500 Kč bez 
DPH. 
 

718/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene se spol. E.ON Distribuce 
Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-
014330038074 mezi městem Slušovice a společností  E.ON Distribuce, 
a.s. na stavbu „Slušovice, p. Manďák, kabelová přípojka NN“. Smlouva o 
smlouvě budoucí byla schválena zastupitelstvem města dne 8. 6. 2016. 
 

719/2017 Připomínky k projektu sokolské zahrady 
Rada města na základě seznámení se stavem projekční dokumentace 
odsouhlasila připomínky k této dokumentaci týkající se projektu 
rekonstrukce sokolské zahrady.  
 

720/2017 Žádost o odpuštění pronájmu sokolovny – Myslivecké sdružení 
Hrubá jedla 
Rada města schválila 50% slevu  na pronájem sokolovny pro ples, který 
pořádá Myslivecké sdružení Hrubá jedla v sobotu 19. 2. 2017. 
 

721/2017 Sociální služby  
Rada města rozhodla, že bude finančně podporovat aktivity nabízených 
služeb společností ABAPO a Dětské centrum Zlín jen na základě 
skutečně provedených služeb pro občany města Slušovice. 
 

722/2017 Správce hřbitova ve Slušovicích 
Rada města schválila od 1. 2. 2017 novou správkyní hřbitova ve 
Slušovicích paní Irenu Gavendovou, Hřbitovní 266, Slušovice. 
 



723/2017 
 

Záměr pronájmu bytu 
Rada města schválila záměr pronájmu bytu 2+kk v domě č. 590 na ul. 
Dostihové od 1. 4. 2017. 
 

724/2017 Výpověď z nájmu bytu - informace 
Rada vzala na vědomí informaci ředitele SMS ing. Fenyka o připravované  
výpovědi z nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného. 
 

  
  
  
  

 


