
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 24/2011 

ze dne 17. 10. 2011 
 
 
 
 
226/2011 Dorovnání směny pozemku na sídlišti Padělky 

Rada doporučí zastupitelstvu odprodat převyšujících 30 m2 pozemku města 
Slušovice (při směně pozemků) panu Kučerovi za cenu 100 Kč/m2. 
 

227/2011 Žádost o použití loga města na informačních materiálech spol. DOTEK, 
Vizovice 
Rada města schválila použití znaku města na informačních materiálech 
společnosti Dotek, o.p.s. Vizovice, která  poskytuje služby i občanům města 
Slušovice.  
 

228/2011 Schválení smlouvy o právu stavby 
Rada města schválila smlouvu o právu stavby na pozemku p.č. 847/1 pro 
vybudování kanalizační přípojky. 
 

229/2011 Prodloužení pracovní smlouvy  
Rada  města schválila ukončení pracovní smlouvy zaměstnankyni města 
z důvodu jejího odchodu do důchodu.  
 

230/2011 Poplatky za inzerci ve Slušovických novinách 
Rada města schválila poplatky za inzerci ve Slušovických novinách. 
 

231/2011 Cenový návrh SÚS Zlínska – úpravy polní cesty k rakovskému kříži 
Rada města  odsouhlasila provedení prací na polní komunikaci mezi rakovským 
křížem a vysílačem dle cenové nabídky SÚS Zlínska. 
 

232/2011 Výběr dodavatele na opravu komunikace od konce ul. Osvoboditelů k 
vysílači 
Rada města byla seznámena s nabídkami oslovených firem na opravu a položení 
nového povrchu na polní cestě mezi koncem ul. Osvoboditelů a vysílačem. 
Rada schválila pořadí uchazečů: 
1. SÚS Zlínska  - 386 040 Kč 
2. Eurovia CS, a.s. - 411 240 Kč 
3. SÚS Valašska  434 880 Kč 
a tudíž  podepsání smlouvy s vítězným uchazečem SÚS Zlínska. 
 

233/2011 Žádost firmy Langtrans o vyjádření k vybudování přípojky 
telekomunikačních rozvodů 
Rada  města souhlasí s vybudováním telefonní přípojky v prostoru příjezdové 
komunikace na  dostihovou dráhu s tím, že telefonní přípojka bude umístěna do 
výkopu a zpevněné plochy komunikací budou provedeny protlakovou 
technologií.  
 

  



234/2011 Dotace Zlínského kraje pro SDH 
Rada města schválila smlouvu se Zlínským krajem na poskytnutí dotace pro 
zajištění pohotovosti SDH Slušovice ve výši 24 000 Kč.  
 

235/2011 Nabídka na odkup akcií České spořitelny, a.s. 
Rada  města doporučí zastupitelstvu odprodat akcie České spořitelny na základě 
nabídky Finance Zlín. 
 

236/2011 Ředitelské volno v ZŠ Slušovice 
Rada města na základě požadavku ředitele Mgr. Šarmana schválila ředitelské 
volno  dne 18. 11. 2011 z důvodu konání školení významné části učitelského 
sboru. 
 

237/2011 Převod finanční prostředků pro FC Slušovice 
Rada města na základě požadavku vedení města Slušovice schválila přesun 
finančních  prostředků z kapitoly  „údržba fotbalového stadionu „ do kapitoly 
„transfery organizacím a spolkům  - FC Slušovice“ ve výši 18 480 Kč na 
pokrytí nákladů spojených s náhradní dopravou pro FC Slušovice v době opravy 
motoru autobusu. 
 

238/2011 Vyúčtování elektrické energie v restauraci a venkovní zahrádce na 
fotbalovém stadionu  
Rada schválila financování  elektřiny do 21. 7. 2011 v restauraci a venkovní 
zahrádce na fotbalovém  stadionu. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


