
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města č. 68/2013 
ze dne 29. 7.  2013 

 
 
 
 
688/2013 Prodloužení pronájmu bytů  

Rada města schválila prodloužení pronájmu dvou bytů v domech č.p. 23 a 590. 
 

689/2013 Prodloužení pronájmu garáže 
Rada města schválila prodloužení pronájmu garáže  v domě 590 v ul. 
Dostihová. 
 

690/2013 Výměnu bytu  
Rada města schválila výměnu bytu – garsoniéry v domě č. p. 23 za byt 1 +1 ve 
stejném domě. 
 

691-3/2013 Pronájmy obecních bytů 
Rada města schválila přidělení bytů v domě č.p. 23 – garsoniéry o výměře 
29,9 m2,  bytu 1 + 1 o výměře 40 m2 a bytu 1 + 2 o výměře 60,4 m2. 
 

694/2013 Záměr prodloužení pronájmu parkovacího místa č. 18 
Rada města schválila záměr prodloužení parkovacího místa č 18 na sídlišti 
Padělky. 
 

695/2013 Návrh na odkoupení pozemků p. č. 228 a 229 
Rada města odsouhlasila odeslání výzvy majitelům p. č. 228 a 229 v k. ú. 
Slušovice vč. staveb na nich umístěných s žádostí o možnost odkoupení těchto 
pozemků. 
 

696/2013 Žádost o pronájem pozemku  
Rada města schválila bezplatný pronájem pozemku  p. č. 1641/7 pro účely 
umístění včelích úlů. 
  

697/2013 Žádost Barum Rally Zlín – povolení stanového městečka 
Rada města souhlasí se zřízením stanového městečka pro hosty letošního 
ročníku Barum Rally v noci z  31. 8. 2013 do 1. 9. 2013 s programem od 19,30 
do 4,00 hodin na pozemku  města p. č. 1530/24 za předem dohodnutých 
podmínek. 
 

698/2013 Žádost o finanční příspěvek pro přípravku FC Slušovice 
Rada města bere na vědomí oznámení o konání turnaje přípravek o pohár 
starosty města Slušovice  a  na návrh starosty souhlasí s příspěvkem ve výši 
5 000 Kč na zakoupení pohárů a cen, který bude zaplacen z reprefondu 
starosty. 
 
 
 



699/2013 Výběrové řízení – 2. kolo na digitální povodňový plán 
Rada města schválila oslovit pro 2. kolo výběrového řízení na digitální 
povodňový plán v rámci projektu „Zlepšení systému povodňové služby a 
preventivní protipovodňové ochrany města Slušovice a obcí Kašava, Trnava a 
Všemina“  firmy: 
1. Extra NET s.r.o., Vlčnovská 2344, 68801 Uherský Brod 
2. CRISIS CONSULTING s.r.o., Kopánky 1230, 686 05  Uherské Hradiště 
3. HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., U Sadu 13,  162 00 Praha 6 
4. ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno – Štýřice 
5. „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“, Rokycanova 114, 566 01 Vysoké 
Mýto 
 
 

  

  

  

  

  

 


