
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  86/2017 

ze dne  13.  11.  2017 
 
 

946/2017 Výběrové řízení – chodník v ul. Družstevní 
Rada města schválila dodavatelem  veřejné zakázky „Oprava chodníku 
v ulici Družstevní“ firmu Antonín Pavelka, Všemina 258. 
 

947/2017 Dodatek ke smlouvě o dílo  -  Oprava chodníku ve Slušovicích 
Rada města schválila dodatek ke Smlouvě o dílo na opravu chodníku ve 
Slušovicích firmou Martin Urban – zemní práce.  
 

948/2017 Změna nájemce bytu 
Rada města schválila změnu  nájemce obecního bytu  v domě na ul. 
Dlouhá 23.  
 

949/2017 Prodloužení nájmů od 1. 1. 2018 a jejich zvýšení 
Rada města schválila prodloužení nájmů v obecních bytech od 1. 1. 2018 
do 31. 12. 2018 a zároveň zvýšení nájmů od 1. 7. 2018 z 50 Kč na 60 
Kč/m2. 
 

950/2017 Prodloužení pronájmů  
Rada města schválila prodloužení pronájmů  v obecních bytech do 31. 12. 
2018. 
 

951/2017 Mzdové záležitosti 
Rada města na základě nařízení vlády schválila nové platové výměry 
ředitelům příspěvkových organizací Základní školy Slušovice, Mateřské 
školy Sluníčko a Služeb města Slušovice a vedoucí Stavebního úřadu 
Slušovice.  
 

952-4/2017 Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  
a) Českým svazem chovatelů - dotace ve výši 10 000 Kč bude použita na 
drobné opravy a úpravy v chovatelském areálu, poháry a medaile na 
okresní výstavu drobného hospodářského zvířectva. 
 
b) Babybox pro odložené děti – STATIM - dotace ve výši 3 000 Kč bude 
použita na  výměnu babyboxu za babybox nové generace v Krajské 
nemocnici T. Bati ve Zlíně. 
 
c) Českým zahrádkářským svazem. Dotace ve výši 10 000 Kč bude 
použita na  výměnu okna v zahrádkářském areálu. 
 
 
 



955/2017 Domov pro seniory Lukov – žádost o finanční příspěvek 
Rada města souhlasí s příspěvkem 2 000 Kč Domovu pro seniory Lukov 
na zvýšené předvánoční výdaje.  
 

956/2017 Rozpočtové opatření č. 7 
Rada města schválila rozpočtové opatření č. 7: 
Příjmy 
Navýšení položky: 
Výnos sdílených daní     2 000 Kč 
Dotace lesní hospodářství           77 000 Kč  
Výdaje 
Navýšení položky: 
Domov pro seniory Lukov  2 000 Kč 
Lesní hospodářství            77 000 Kč  
Rada města předloží toto rozpočtové opatření ke schválení na nejbližším 
zasedání zastupitelstva 
 

957/2017 Záměr pronájmu části pozemku p. č.  777/1 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 
777/1 v k. ú. Slušovice. 
 

957/2017 Žádost o umístění rozvodného sloupku 
Rada města souhlasí s umístěním sloupku  na  obecním pozemku p. č. 
259/2 s tím, že bude umístěn vedle stávající betonové zídky na tomto 
pozemku. 
 

958/2017 Žádost o údržbu příjezdové cesty k domu 230 na ul. Příkrá 
Rada města souhlasí se zimní údržbou příjezdové cesty k rodinnému 
domu na ul. Příkrá č. p. 230 s podmínkou realizace až po provedení zimní 
údržby na místních komunikacích a chodnících.  
 

959/2017 Návrh rozpočtu města na rok 2018 – první verze 
Rada města schválila první verzi návrhu rozpočtu na rok 2018, který bude 
předložen k projednání finančnímu výboru a následně bude schválena 
verze pro  zveřejnění  před prosincovým zasedáním zastupitelstva. 
 

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 


