
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města č. 75/2013 
ze dne 4. 11. 2013 

 
 
 
759/2013 Proplacení části poplatku za získání řidičského průkazu sk. C pro účely 

SDH 
V návaznosti na usnesení z předcházejících zasedání rady města, rada  
schválila, že město uhradí část poplatku za získání řidičského oprávnění sk. C 
pro účely výjezdové zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Slušovice. 
 

760/2013 Záměr pronájmu bytu 
Rada města schválila záměr pronájmu bytu 1 + 1 v ulici Dostihové. 
 

761/2013 Záměr pronájmu nebytových prostor 
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 160 o 
výměře 34,6 m2. 
 

762/2013 Prodloužení pronájmů bytů a garáže 
Rada města schválila prodloužení pronájmu některých bytů  v domě č.p. 313 
a 590 a záměr prodloužení pronájmu garáže v domě č.p. 621. 
 

763/2013 Pronájem parkovacího místa na sídlišti Padělky 
Výměna parkovacího místa 
Rada města schválila výměnu parkovacího místa č. 2, za uvolněné parkovací 
místo č. 18. 
 

764/2013 Pronájem parkovacího místa 
Rada města schválila pronájem parkovacího místa č. 2 na sídlišti Padělky. 
Cena za pronájem činí 2 000 Kč/rok vč. DPH. 
 

765/2013 Smlouva se SÚS Zlínska na zajištění posypu místních komunikací  
Rada schválila smlouvu se Správou a údržbou silnic Zlínska na zajištění 
posypu místních komunikací solí v zimním období 2013/2014 za cenu 
3 590 Kč bez DPH za jednorázové zajištění posypu všech vytipovaných 
lokalit. 
 

766/2013 Nabídka na tvorbu internetových stránek města 
Rada města neschválila nabídku firmy Galileo na tvorbu webových stránek 
města.  
 

767/2013 Výsledek hospodaření města a příspěvkových organizací k 30. 9. 2013 
Rada  města projednala a schválila výsledky hospodaření města a 
příspěvkových organizací k 30. 9. 2013. 
 
 
 



768/2013 Odpuštění pronájmu v sokolovně 
Rada města schválila bezplatný pronájem zasedací místnosti sokolovny starší 
přípravce FC Slušovice pro uskutečnění mikulášského večírku 6. 12. 2013 ve 
večerních hodinách. 
Dále schválila bezplatný pronájem sokolovny pro účely vánočního jarmarku 
pořádaného mikroregionem Slušovicko dne  30. 11. 2013 a koncertů 
Základní umělecké školy Zlín, pobočka Slušovice, které se uskuteční ve 
dnech 6., 7. a 9. 12. 2013. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


