
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 49/2012 

ze dne 5. 12.  2012 
 
517/2012 Program konání zastupitelstva 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města dne 12. 12. 2012. 
  

518/2012 Rozpočtové změny a převedení pravomoci zastupitelstva radě města   
Rada města projednala návrh rozpočtových změn a rozpočtové změny  předloží 
ke schválení zastupitelstvu města. 
 

519/2012 Schválení revolvingového úvěru 
Rada města projednala návrh na  přijetí revolvingového  úvěru ve výši 
8 500 000 Kč ve variantě 7D PRIBOR, 0,27 % p.a., výsledná sazba 1,7 % p.a.  
od  Komerční banky a.s., se sídlem Praha 1, na účel: „Profinancování časového 
nesouladu mezi výdaji a příjmy rozpočtu města“ a pověřuje starostu města 
k podpisu Smlouvy o úvěru“ a návrh přijetí úvěru předloží ke schválení 
zastupitelstvu města. 
 

520/2012 Obecně závazné vyhlášky města 
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a 
obecně závazné vyhlášky o poplatcích za svoz komunálního odpadu. Obě 
vyhlášky předloží ke schválení zastupitelstvu města. 
 

521/2012 Odprodeje části pozemku  p. č. 140/1 na ul. Slunečná u hřbitova a p. č. 
695/1 na náměstí – E.ON 
Rada města doporučí zastupitelstvu města odprodat pozemky p. č. 140/1 a p. č. 
695/1 společnosti E.ON za částku 1 000 Kč/m2. 
 

522/2012 Telefónica (Servis Vraník) – žádost o schválení smlouvy o zřízení věcného 
břemene 
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit smlouvu o zřízení věcného břemene 
na pozemek p. č. 1740/211 za jednorázovou úplatu 500 Kč bez DPH. 
 

523/2012 Bezúplatný převod nemovitosti od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit smlouvu o bezúplatném převodu  
pozemku p.č. 1467/36 mezi městem Slušovice a Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. 
 

524/2012 Odkoupení pozemku p.č. 1753/164  
Rada města předloží zastupitelstvu návrh na odkoupení odděleného pozemku 
p. č. 1753/164 k dořešení příjezdu na pozemek p. č.  1762/6. 
    

525/2012 E.ON Distribuce – žádost o schválení smlouvy o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni 
Rada města předloží zastupitelstvu města ke schválení smlouvu mezi městem a 
E.ON Distribuce na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemky 
p.č. 1481/50, 8/1, 700/1, 699/1, 695/1, 697/12, 11, 697/14, 783/1, 783/2 a 763/4  
a navrhne jednorázovou úplatu ve výši 85 000 Kč bez DPH.  



526/2012 Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2013  
Rada města projednala návrh ceny vodného ve výši 43,90 Kč vč. DPH a ceny 
stočného ve výši 25,60 Kč vč. DPH a návrh předloží ke schválení zastupitelstvu 
města. 
 

527/2012 Odpuštění nájmu za využití prostor sokolovny 
Rada města souhlasí s odpuštěním nájmu za pronájem prostor sokolovny při 
pořádání: 
a) koncertů Základní umělecké školy Zlín, pobočka Slušovice 
b) Místní akční skupině Vizovicko a Slušovicko při pořádání veřejného 
projednání    
    konceptu strategie MAS VAS. 
c) plesu Mikroregionu Slušovicko – 5. 1. 2013 
 

  

  

  

  

  

 


