
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 54/2013 

ze dne 4. 3.  2013 
 
 
559/2013 Seznámení se záměrem firmy Zaremba stav, s.r.o. 

Rada byla seznámena s připravovanou stavbou multifunkčního objektu 
v lokalitě bývalého minipivovaru na parcelách č. 1475/4-9 a parkoviště na 
parcelách 1467/8 a 1467/13, které plánuje realizovat firma Zaremba stav, s.r.o.. 
Rada města souhlasí s výstavbou objektu za následujících podmínek: 
- informování o přípravě stavby vlastníky sousedních nemovitostí – MVDr. 
Gregoříka,  SWS,a.s. a domovní důvěrníky panelových domů 435 a 434, 
- souhlasí s umístěním a přeložením inženýrských sítí na pozemcích města 
s podmínkou, že  přes místní komunikace budou realizovány protlaky, 
- souhlasí s umístěním chodníku na parce města p. č. 1229/6 tak, že dojde ke 
zúžení  komunikace na 6 m dle požadavku dopravní policie, 
- u chodníků a parkovacích ploch realizovaných při této stavbě nebude město 
zajišťovat jejich   údržbu, 
- při realizaci stavby bude na náklady města u objektu vybudováno veřejné 
osvětlení formou  kabelové přípolože a instalace nezbytně nutných sloupů 
veřejného osvětlení 

560/2013 Záměr pronájmu pozemku 
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek p. č. 990 
(1. díl). 
 

561/2013 Objednávka Regionálních knihovnických služeb 
Rada města schvaluje objednávku knihovnických služeb které budou 
vykonávány Městskou knihovnou ve Slušovicích pro místní knihovny Březová, 
Dešná, Hrobice, Neubuz a Želechovice nad Dřevnicí dle zpracovaného návrhu 
Krajské knihovny  Fr. Bartoše ve Zlíně v celkové částce 44 225 Kč za rok 2013. 
 

562/2013 Žádost o prominutí pronájmu 
Rada města souhlasí s prominutím pronájmu Českému svazu zahrádkářů při 
konání tradičního koštu slivovice v nové sokolovně dne 9. 3. 2013. 
 

563/2013 Prodloužení pronájmů parkovacích míst 
Rada města schválila prodloužení pronájmu parkovacích míst č. č. 1, 7, 12, 16, 
17, 23 a 24 na sídlišti Padělky. 
 

564/2013 Příměstské tábory 
Rada města souhlasí s pronájmem prostor Základní školy Slušovice:  sportovní 
hala, posilovna, malá tělocvična, minigolf, tenisové kurty a celé přilehlé 
sportoviště za cenu 50 Kč/hodinu občanskému sdružení DOMINO Zlín na 
pořádání příměstských táborů pro děti ve dnech  8.7. – 12.7., 15.7. – 19.7, 22.7. 
– 26.7., 29.7. – 2.8., 5.8. – 9. 8. 2013 v době od 8 do 16 hodin.  
 

565/2013 Poděkování občanského sdružení Baby box a nabídka použití znaku města 
při jejich prezentaci 
Rada města schválila použití znaku města o.s. Baby box pro odložené dětí – 
STATIM pro účely prezentace podporovatelů. 



566/2013 Žádost Nadačního fondu pro rozvoj a podporu Slušovic o prominutí 
poplatku při konání divadelního představení v nové sokolovně 
Rada města souhlasí s prominutím poplatků prostor nezbytně nutných pro 
konání představení Rychlých šípů tzn. sálu a kuchyňky v celkové výši 3 000 Kč. 
Zbylou část pronajatých prostor a služeb pracovníka s ozvučením je nutné ze 
strany nadačního fondu uhradit. 
 

567/2013 Přihláška do soutěže Stavba roku Zlínského kraje 
Rada města souhlasí s přihlášením objektu nové sokolovny s knihovnou do 
soutěže Stavba roku ZK 2012 a se zaplacením prezentačního poplatku  ve výši 
8 000 Kč + DPH. 
 

568/2013 Žádost o finanční podporu při stavění a kácení máje 
Rada města souhlasí s finanční podporou města ve výši 10 000 Kč na tradiční 
stavění a kácení máje ve Slušovicích, s možností dodání materiálu na májku 
z městského lesa a se zajištěním jeho dopravy technikou a pracovníky Služeb 
města Slušovice. Podmínkou je uvedení na prezentačních materiálech, že se 
akce koná s podporou Města Slušovice a SDH Slušovice. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


