
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 47/2012 

ze dne 5. 11.  2012 
 
 
 
489/2012 Pronájem pozemku 

Rada města schválila pronájem části pozemku p. č.  29/1 v k. ú. Slušovice o 
výměře cca 88 m2 od 1. 1. 2013 do konce volebního období za cenu 100 Kč/rok. 
 

490/2012 Smlouva o právu provést stavbu trafostanice na ul. Slunečné 
Rada města schválila smlouvu s firmou E.ON Distribuce, a.s. o právu provést 
stavbu trafostanice na ul. Slunečné. 
 

491/2012 Stavba elektrické přípojky na ul. Dostihová 
Rada města souhlasí se stavbou elektrické přípojky v lokalitě u trafostanice na 
ul. Dostihová,  která bude realizována formou protlaku pod nájezdovou 
komunikací do dostihového areálu od trafostanice na druhou stranu cesty. 
 

492/2012 Prodloužení spolupráce na projektu Jednotné digitální technické mapy 
Zlínského kraje 
Rada města souhlasí s finanční podporou projektu Jednotné digitální technické 
mapy Zlínského kraje v období od 1.11. 2012 do 30.10. 2017 s ročním 
příspěvkem ve výši 3,70 Kč na obyvatele, což je platba 11 033 Kč/rok.  
 

493/2012 Žádost o finanční příspěvek – Domov sv. Josefa v Žirči 
Rada neschválila příspěvek  Domovu sv. Josefa v Žirči vzhledem k zavedené 
tradici – podporovat pouze organizace poskytující služby občanům města 
Slušovice. 
 

494/2012 Konání automobilové soutěže Mikuláš Rally 
Rada města schválila konání automobilové soutěže Mikuláš Rally Slušovice dne 
8. 12. 2012 v dostihovém areálu  s podmínkou vyřazení závodní tratě ze 
zpevněných ploch mezi oválem dostihové dráhy a tribunami. 
 

495/2012 Žádost ředitele základní školy o finanční příspěvek na rozsvěcování 
vánočního stromu 
Rada města schválila příspěvek ve výši 5 000 Kč na rozsvěcování vánočního 
stromu  u Základní školy Slušovice dne 6. 12. 2012. 
 

496/2012 Provozní řád internetových stanic v knihovně 
Rada města schválila provozní řád  internetových stanic v knihovně ve 
Slušovicích od 28. 11. 2012. 
 

497/2012 Ceník služeb v knihovně 
Rada města schválila ceník služeb v knihovně ve Slušovicích s platností od 
28. 11. 2012. 
 
 



498/2012 Úprava nájemních podmínek – příspěvek na bydlení 
Rada schválila úpravu nájemních podmínek s příspěvkem na bydlení. Při 
zaplacení příspěvku na bydlení bude stejně jako v ostatních případech smlouva 
s nájmem na dobu určitou jednoho roku s možností opakovaného pronájmu při 
včasném placení nájemného.  
 

499/2012 Žádost o odprodej pozemku 
Rada města schválila podání žádosti o odkoupení pozemku p. č. 697/1 od 
Povodí Moravy. 
 

500/2012 Mimořádný příspěvek Mikroregionu slušovicko 
Rada města schválila mimořádný příspěvek na uhrazení finanční částky pro 
pokrytí nákladů spojených s projektem Slušovicko se vzdělává ve výši 
36 233 Kč. 
 

 


