
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 61/2013 

ze dne 6. 5.  2013 
 
 
 
618/2013 Výzva k podání nabídky 

Rada města schválila  
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro akci „Autobusová 
zastávka u ZŠ Slušovice“ a výzvu k podání nabídky včetně obchodních 
podmínek (návrhu smlouvy s dodavatelem). 
 

619/2013 Smlouva na neinvestiční  dotaci od ZK pro SDH Slušovice 
Rada města schválila smlouvu na neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje 
ve výši 100 000 Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 
JPO II na rok 2013.  
 

620/2013 Žádost o dotaci pro SDH  
Rada města schválila žádost o dotaci z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění 
pohotovosti družstva jednotky SDH kategorie JPO II na rok 2014 ve výši 
100 000 Kč.   
 

621/2013 Žádost Rally Zlín o povolení zřízení servisní zóny  
Rada města souhlasí se zřízením servisní zóny  v dostihovém areálu při konání 
Barum Czech Rally Zlín a s trasou Shakedownu v termínu 30. 8. 2013. 
 

622/2013 Ukončení pronájmu  obecního bytu  
Rada města neschválila  další prodloužení  nájmu obecního bytu v ul. Dlouhá 
č. 23 z důvodu dlouhodobého neplacení nájemného.   
 

623/2013 Zápůjčka ploch v dostihovém areálu golfovému klubu 
Rada města na základě výsledku jednání se zástupci golfového klubu souhlasí 
s bezplatnou zápůjčkou ploch dostihového areálu pro účely golfového klubu 
Slušovice. 
 

624/2013 Žádost o finanční podporu 
Rada města zamítla žádost společnosti Janova Hora Vizovice o finanční 
příspěvek  na opravu Janova Hradu.  
 

625/2013 Žádost pana Fárka o opravu plotové zídky 
Rada projednala návrh řešení žádosti pana Lumíra Fárka na opravu jeho plotové 
zídky podél místní komunikace,  která  je částečně  poškozena od zimní údržby.  
Rada města souhlasí s jednáním s panem Lumírem Fárkem za účelem vyjednání 
jeho spoluúčasti na této rekonstrukci. 
 

626/2013 Prodloužení pronájmu pozemků  
Rada  města schválila  prodloužení nájmu části pozemku p. č. 375 a p. č.  268/4 
o výměře  647 m2  od 1. 1. 2014.  do konce volebního období tj. 31. 12. 2014. 
 



627/2013 Žádost o finanční příspěvek na příměstské tábory Slušovjánek 
Rada města souhlasí s finanční podporou na konání příměstského tábora 
Slušovjánek pro děti od 3 do 6 let , který pořádá klub maminek. Výši příspěvku 
upřesní až podle počtu přihlášených dětí. 
 

628/2013 Finanční příspěvek na dětský den 
Rada města souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 23 000 Kč na uspořádání 
dětského dne v termínu 28. 6. 2013 na fotbalovém stadionu. 
 

629/2013 Uzavření knihovny v době letních prázdnin 
Rada města schválila  uzavření městské knihovny od 1. 7. do 12. 7. 2013. 
 

630/2013 Úprava ceny za pronájem tenisových kurtů u Základní školy Slušovice 
Rada města schválila úpravu nájmu venkovního tenisového kurtu u ZŠ 
Slušovice s platností od  7. 5. 2013: 
120 Kč/hodina – tenis 
150  Kč/hodina -  nohejbal 
180 Kč/hodina – volejbal 
 

631/2013 Žádost o pronájem venkovních zpevněných ploch  
Rada města souhlasí s bezplatným využitím venkovních prostor před 
provozovnou paní Brázdové (za budovou č.p. 160)  pro konání bazaru dětského 
oblečení dne 17. 5. 2013. 
 

 


