
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 19/2011 

ze dne 1. 8. 2011 
 
 
 
 
179/2011 
 
 
 
 

Podání nabídky na stavební dozor při rekonstrukci sokolovny 
Rada města schválila podmínky výzvy k podání nabídky na stavební dozor při 
rekonstrukci sokolovny. Dále schválila členy výběrové a hodnotící komise a 
firmy, které osloví s nabídkou. 
 

180/2011 Zrušení usnesení č. 611/2010 
Rada města zrušila usnesení rady č. 611/2010 týkající se nájmu za umístění 
reklamní tabule u kruhového objezdu pro FC Slušovice v zastoupení MB 
Centrum, s.r.o.. 
 

181/2011 Záměr zástavby území 
Starosta seznámil radu se žádostí Ing. Petra Římana v zastoupení investorů 
k záměru zástavby území kolem již zrealizované stavby na konci ulice 
U Vodojemu. Rada města souhlasí s realizací zástavby této lokality za předem 
stanovených podmínek. 
 

182/2011 Výběrové řízení na zpracovatele územního plánu Slušovice 
Rada města schválila seznam oslovených firem pro nové výběrové řízení na 
zpracovatele územního plánu města Slušovice. 
 

183/2011 Žádost o vyjádření k objízdné trase přes Slušovice 
Rada schválila žádost pana Ondřeje Voborníka, Zlín o vyjádření k objízdné 
trase přes město Slušovice  z důvodu schválené uzavírky silnice II/491 z důvodu 
konání automobilových závodů v sobotu 6. 8. 2011.  
 

184/2011 Nabídka RWE na odkoupení plynových přípojek 
Rada města projednala nabídku firmy RWE na odkoupení plynových přípojek: 
- bytovka Slunečná 313 
- trafika, nám. Svobody 159 
- hasičská zbrojnice č. 144 
a pověřila starostu k projednání podmínek k případnému prodeji těchto přípojek 
firmě RWE. 
 

185/2011 Žádost o odprodej pozemku p.č. 1551/94 
Rada nedoporučí odprodej pozemku p.č. 1551/94 z důvodu ochrany přístupu k 
sousednímu pozemku p. č. 1551/120  pro případné jeho další využití. 
 

186/2011 Žádost pana Ogurka o změnu v nájemní smlouvě  
Rada města schválila změnu nájemní smlouvy pana Rostislava Ogurka. 
 

187/2011 Přijetí finan čního daru od firmy Pavelka 
Rada města schválila přijetí finančního daru od firmy Pavelka ve výši 10 000 Kč 
spojených s oslavou 750. výročí první písemné zmínky o Slušovicích. 



 
188/2011 Oprava vjezdu do garáže na ul. Na Výpusti 

Rada města schválila  finanční příspěvek ve výši 8 000 Kč na úpravu vjezdu do 
garáže rodinného domu na ul. Na Výpusti z důvodu komplikovaného nájezdu do 
garáže po  vybudování odvodnění místní komunikace. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


