
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  87/2017 

ze dne  23.  11.  2017 
 
 

960/2017 Úprava rozpočtového výhledu na rok 2018 
Rada města schválila úpravu rozpočtového výhledu na rok 2018. 
 

961/2017 Pronájem pozemků  
Rada města schválila pronájem pozemků p. č. 1400  o výměře 1212 m2 a 
p. č. 1401/1 o výměře 381 m2  za částku 1 Kč/m2/rok tj. celkem 1 593 
Kč/rok.  Pozemky se nachází u rodinného domu č. p. 468  na ul. Vítězství. 
Pronájem se sjednává na dobu určitou do 31. 12. 2018.   
 

962/2017 Žádost  o sponzorský dar 
Rada města neschválila žádost o sponzorský dar  na automobilovou 
soutěž Amateur cup.  
 

963/2017 Žádost o souhlas se cvičením JSDH Slušovice 
Rada města souhlasí s konáním cvičení JSDH Slušovice v areálu 
technických služeb dne 9. 12. 2017. 
 

964/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene 
Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného na stavbu „Přeložka STL 
plynovodu a 2 ks plynovodních přípojek na ulici Cirón ve Slušovicích“ na 
pozemcích p. č. 509 a 1640/4.  
 

965/2017 Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí  
– Povodí Moravy, s. p. 
Rada města schválila Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti mezi městem Slušovice a Povodím Moravy, s. p. na 
pozemky p. č. 696/252 o výměře 522 m2 a p. č. 696/256 o výměře 2 348 
m2. Na částech předmětných pozemků má město zájem vybudovat stavbu 
„Slušovice – Rekonstrukce kanalizace v ulici Dostihová“.  
 

966/2017 Prodloužení pronájmů garáží – záměr 
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu garáží v domech č. p. 
621 a č. p. 590 na ulici Dostihové. 
 

967/2017 Mzdové záležitosti 
Rada města mzdové záležitosti ředitelů příspěvkových organizací a 
vedoucí stavebního úřadu. 
 

969-974/2017 Program a příprava zasedání zastupitelstva města dne 11. 12. 2017 
a) Rada města schválila program zastupitelstva dne 11. 12. 2017: 
b) Rozpočtové opatření  roku 2017 – 8. změna 
c) Schválení návrhu rozpočtu města na rok 2018 
d) Majetkové záležitosti 
(viz zápis ze zastupitelstva) 
 


