
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  68/2017 

ze dne  13.  3.  2017 
 

738/2017 Příkazní smlouva  - „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Slušovice – rekonstrukce a opravy“ 
Rada města schválila příkazní smlouvu na akce „Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Slušovice – rekonstrukce a opravy“ mezi Městem 
Slušovice a MCI Servisem Zlín za částku 48 400 Kč vč. DPH.  
 

739-740/2017 Výběrová komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci 
„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Slušovice – rekonstrukce a 
opravy“ 
Rada města schválila komisi  pro otevírání obálek  na akci „Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Slušovice – rekonstrukce a opravy“. 
 
Rada města schválila hodnotící komisi na akci „Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Slušovice – rekonstrukce a opravy“. 
 

741/2017 Schválení protokolu o schvalování účetní závěrky Služeb města 
Slušovice za rok 2016 
Rada města schválila protokol účetní závěrky Služeb města Slušovice za 
rok 2016. 
 

742/2017 Schválení protokolu o schvalování účetní závěrky Základní školy 
Slušovice za rok 2016 
Rada města schválila protokol účetní závěrky Základní školy Slušovice za 
rok 2016. 
 

743/2017 Schválení protokolu o schvalování účetní závěrky Mate řské  školy 
Sluníčko Slušovice za rok 2016 
Rada města schválila protokol účetní závěrky Mateřské školy Sluníčko 
Slušovice za rok 2016. 
 

744/2017 Zveřejňování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu 
příspěvkových organizací 
Rada města rozhodla, že rozpočet a střednědobé výhledy rozpočtu si 
budou příspěvkové organizace zveřejňovat na vlastních internetových 
stránkách. Nejzazší termín pro zveřejnění rozpočtu na rok 2017 je 23. 3. 
2017. Střednědobé výhledy rozpočtu na rok 2019 a 2020 zveřejní 
příspěvkové organizace v prosinci 2017. 
 

745/2017 Žádost o úhradu startovného – hokejový turnaj organizovaný DSO-
Mikroregionem Slušovicko a NF pro rozvoj a podporu Slušovic 
Rada města schválila zaplacení startovného ve výši 5 000 Kč pro 
hokejové družstvo reprezentující město při hokejovém turnaji 
organizovaném Mikroregionem Slušovicko a Nadačním fondem pro 
rozvoj a podporu Slušovic, který se bude konat 18. 3. 2017 na zimním 
stadionu ve Zlíně. Startovné bude uhrazeno formou pronájmu ledové 
plochy. 



746/2017 Smlouva na svoz a zpracování biologicky rozložitelného odpadu 
rostlinného původu 
Rada města schválila smlouvu  o ukládání biologicky rozložitelných 
rostlinných zbytků (biomasy)  uzavřenou mezi městem Slušovice a obcí 
Ostrata.   
 

747/2017 Žádost o povolení k vybudování 4 parkovacích míst  
Rada města schválila vybudování 4 parkovacích míst pro RD č. p. 466 
v ulici Hřbitovní na pozemcích města p. č. 45 a p. č. 66/2 s podmínkou 
zachování současného umístění kontejnerů na tříděný odpad. 
 

748/2017 Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  
Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na  část pozemku p. č. 66/1 pro stavbu „Slušovice, p. 
Krajča, kabelová smyčka NN“. Cena za věcné břemeno bude ve výši 
1 000 Kč bez DPH. 
 

749/2017 Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného na pozemcích p. č. 
345/8, 345/10, 345/24, 346/1, 353/2, 355/8 a 404/1 pro stavu „Slušovice, 
propoj VN728, kab. VN“. Cena za věcné břemeno byla stanovena ve výši 
29 500 Kč bez DPH. 
 

750/2017 Žádost o povolení umístění znaku města 
Rada města schválila umístění znaku města Slušovice na informačním 
plakátu s důležitými telefonními čísly, který připravuje a dodává firma 
KOMPAKT spol. s r. o.. 
 

751/2017 Pronájem obecního bytu v domě č. p. 590 
Rada města schválila pronájem bytu v domě č. p.  590 novému nájemci. 
 

752/2017 Prodloužení pronájmu bytu v domě č. p. 621 
Rada města schválila prodloužení nájmu bytu v domě č. p. 621 na ulici 
Dostihová. 
 

753/2017 Žádost  o pronájem pozemku  
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. č. 
1101 v k. ú. Slušovice. 
 

754/2017 Společnost KOMPAKT – žádost o souhlas s použitím znaku města 
Rada města schválila použití znaku města Slušovice na informačním 
plakátu společnosti KOMPAKT. 
 

755/2017 Žádost o souhlas s umístěním zákazové značky u vjezdu do areálu ZŠ 
Slušovice 
Rada města souhlasí s umístěním zákazové dopravní značky - zákaz 
vjezdu s dodatkovou tabulkou, že zákaz platí v době od  7,00 do 7,30 a od 
11,30 do 12,30 a nevztahuje se na vozidla s povolením školy.  
 

  



756/2017 Žádost o příspěvek na výsadbu 
Rada města schválila příspěvek 10 000 Kč pro obyvatele domu č. 433 na 
ul. Družstevní, kteří chtějí obnovit výsadbu před svým domem. 
 

757/2017 Rekonstrukce prodejny RENY 
Rada města souhlasí s prominutím nájmu na dobu jednoho roku pro 
prodejnu RENY z důvodu investování vlastních finančních prostředků do 
opravy pronajatých prostor.  
 

758/2017 Úprava měsíční odměny pro správkyni hřbitova 
Rada města upravila měsíční odměnu pro správkyni hřbitova.  
 

759-768/2017  Program a příprava zasedání zastupitelstva města dne 27. 3. 2017 
(viz usnesení ze zasedání zastupitelstva) 
 

 


