
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 35/2012 

ze dne 16. 4.  2012 
 
 
339/2012 Prodloužení pronájmu místnosti v přízemí MěÚ 

Rada města schválila prodloužení nájmu místnost v přízemí budovy městského 
úřadu NEJ TV za stávajících podmínek do 31. 5. 2012. Tento termín je již 
konečný a smlouva nebude dále prodlužována. 
 

340/2012 Pronájem pozemků Dušanovi Matůšů 
Rada města schválila  pronájem pozemků p. č. 1753/67 o výměře 207 m2 a p. č. 
1753/68 o výměře 116 m2 panu Dušanovi Matůšů za cenu jako u dalších jemu 
pronajatých pozemků. 
 

341/2012 Pronájem, podnájem a výpůjčka společnosti DOSTIHY, o.s. 
Rada města schválila záměr pronájmů, podnájmu a výpůjčky nemovitostí ve 
vlastnictví a pronájmu města Slušovice v dostihovém areálu. (plocha uvnitř 
oválu vymezená obvodovým kovovým zábradlím, vážnice, cílová věž, 
ustájovací boxy, tribuna). 
 

342/2012 Pronájem  a podnájem – Golfový klub 
Rada města schválila záměr pronájmů a podnájmu plochy uvnitř oválu pod 
golfovým hřištěm.  
 

343/2012 Pronájem prostor ZŠ Slušovice občanskému sdružení DOMINO 
Rada města schválila pronájem prostor základní školy – malé tělocvičny, haly a 
venkovního sportovního areálu pro Domino cz, o.s., za účelem konání 
příměstského tábora pro děti v termínu od 9. 7. do 3. 8. 2012. Cena za pronájem 
je dohodnuta ve výši 50 Kč/hodinu vč. DPH t.j v celkové částce 8 000 Kč. 
 

344/2012 Smlouva o  posílení přípojky k sokolovně 
Rada města schválila smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové 
hladiny nízkého napětí se společností E.ON. Cenový poplatek za zvýšení 
příkonu je 25 000 Kč.  
 

345/2012 Prodloužení pronájmu parkovacích míst na sídlišti Padělky 
Rada města schválila prodloužit nájmy parkovacích míst č.1, 5, 6, 10, 12, 13, 
21, 23 a 24  na sídlišti Padělky.  
 

346/2012 Příspěvek Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje 
Rada města  na základě doplnění žádosti schválila  Centru pro zdravotně 
postižené Zlínského kraje příspěvek ve výši 3 000 Kč. 
 

347/2012 Žádost o finanční příspěvek na akci Velikonoční vajíčko 
Rada města schválila příspěvek pro ASPV Slušovice na akci Jarní pochod o 
Velikonoční vajíčko ve výši 1000 Kč. 



348/2012 Žádost firmy E.ON o odprodej části pozemku  p. č. 139/2 a 695/1 
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit záměr odprodeje části pozemků p.č. 
139/2 a p.č. 695/1 a následně i prodej firmě E.ON. 
 

349/2011 Odměna za dárcovství krve 
Rada města schválila odměnu za obdržení Jánského zlaté plakety za 40 
bezpříspěvkových odběrů krve panu Karlu Jarcovjákovi. Finanční dar bude 
předán na zasedání rady města. 
 

350/2012 Účelová investiční dotace Zlínského kraje na nákup zásahového 
dopravního automobilu pro SDH 
Rada  města schválila smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace 
z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 300 000 Kč na nákup zásahového 
dopravního automobilu pro SDH Slušovice. 
 

351/2012 Účelová neinvestiční dotace Zlínského kraje na zabezpečení akceschopnosti 
SDH 
Rada města schválila smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 100 000 Kč na zabezpečení  akceschopnosti 
(organizační, technické, odborné) pro SDH Slušovice. 
 

352/2012 Nabídka Klubu českých turistů – obrazový atlas regionů a kulturních 
památek ČR 
Rada města neschválila nabídku Klubu českých turistů na spoluúčast města při 
vydání obrazového atlasu regionů a kulturních památek ČR. 
 

353/2012 Nabídka na zpracování televizního pořadu Cyklotoulky 
Rada města neschválila nabídku firmy TPMC s.r.o. – cyklotoulky  na   
zpracování televizního pořadu Cyklotoulky s Michalem Jančaříkem. 
 

354/2012 Žádost o finanční příspěvek - Asociace nestátních neziskových organizací 
ZK 
Rada města neschválila žádost o finanční příspěvek předloženou  Asociací 
nestátních neziskových organizací Zlínského kraje. 
 

355/2012 Žádosti o odprodej pozemků na letišti Bílá Hlina 
Rada města  projednala žádosti o odprodej pozemků v lokalitě letiště Bílá Hlina 
a pro další rozhodování požaduje, aby starosta vstoupil do jednání se žadateli a 
připravil podrobnější informace. 
 

356/2012 Žádost o přehodnocení prodeje pozemků  
Rada města projednala žádost o přehodnocení prodeje a koupě pozemků p. č. 
1697/81, 1697/82, 1653/2 a 1654, které proběhly v roce 2009,  a  nedoporučí 
zastupitelstvu přehodnocení prodeje. 
 

357/2012 Žádost o finanční příspěvek -  tým florbalistů 
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč na pořízení 
sportovních stejnokrojů týmu florbalistů. 
 



358/2012 Oprava výtluků na místních komunikací a povrchu plánovaného 
skateparku 
Rada města schválila dodavatelem opravy výtluků místních komunikací a 
povrchu na sportovním hřišti u Kvater  firmu Správu a údržbu silnic  Zlínska, 
která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši  398 760 Kč. 
 

359/2012 Rekonstrukce a stavba nových chodníků  
Rada města schválila dodavatelem  rekonstrukce chodníku na ulici Dlouhé a 
chodníku na ul. Dostihové firmu Antonín Pavelka, Všemina 258, která 
předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 174 714 Kč. 
 

360/2012 Oprava příjezdové komunikace k RD pana Krajči v ul. Na Výpusti 
Rada města schválila způsob financování opravy příjezdové komunikace  
k rodinnému domu č.p. 577 na ul. Na Výpusti tak, že město i majitel domu 
uhradí každý 50 % naceněné částky. 
 

361/2012 Výběrové řízení na skatepark 
Rada města schválila dodavatelem překážek pro skatepark firmu Z. Kotyza  
PARKPILOT, Mníšek pod Brdy, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 
237 800 Kč bez DPH. 
 

362/2012 Žádost o pronájem  pozemku p. č. 664/1 u AB Restaurace 
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 664/1 za 
účelem  vybudování dětského hřiště. Před schválením pronájmu požaduje 
doplnění žádosti o specifikaci vybavení dětského hřiště, aby mohly být 
stanoveny nájemní podmínky. 
 

363/2012 Záměr pronájmu bytu v domě 160 
Rada města schválila zveřejnění  záměru na pronájem bytu v domě č.p.160 na 
ul. Osvoboditelů. 
 

364/2012 Žádost o schválení ředitelského volna  
Rada města schválila na žádost ředitele základní školy  ředitelské volno dne 30. 
dubna 2012.  
 

365/2012 Žádost o povolení umístění reklamy 
Rada města schválila záměr  pronájmu části východní tribuny fotbalového 
stadionu (od hlavní cesty) za účelem umístění reklamy.   
 

366/2012 Záměr prodloužení nájmů bytů 
Rada města schválila záměr prodloužení nájmů dvou bytů v domě č.p. 197 a 
jednoho bytu v domě č.p. 590. 

 


