
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 6/2011 

ze dne 24. 1. 2011 
 
 
 
 
23/2011 Motoristická akce „Ve stopě valašské zimy“ 

Rada vzala na vědomí žádost Asociace víceúčelových základních organizací 
Vizovice o vyjádření k uzavírce při motoristické akci „Ve stopě valašské zimy – 
Memoriál Josef Sláčíka“ a k pořádání akce včetně uzavírky nemá připomínky 
 

24/2011 Smlouva o partnerství 
Rada města schválila smlouvu o partnerství mezi městem Slušovice a 
Dobrovolným svazkem obcí – Mikroregionem Slušovicko, jejím předmětem je 
úprava právního postavení, jejich úkoly, odpovědnost, vzájemné práva a 
povinnosti při realizaci projektu „rekonstrukce objektu bývalé sokolovny ve 
Slušovicích“. 
 

25/2011 Odměna za dárcovství krve 
Rada města schválila odměnu za obdržení Jánského zlaté plakety za 40 
bezpříspěvkových odběrů krve ve výši 2 000 Kč. Finanční dar bude předán na 
zasedání zastupitelstva města. 
 

26/2011 Žádost o pronájem dostihového areálu – Rallysprint Kopná 
Rada města schválila pronájem prostoru kolem dostihové dráhy, která bude 
využita jako servisní zóna při Rallysprintu Kopná, který se uskuteční ve dnech 
13. a 14. května 2011 za předem stanovených podmínek. 

 
27/2011 Smlouva o zřízení věcného břemena – E.ON 

Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky p.č.  
847/2, 847/7, 1697/17 a 1740/206 v k.ú. Slušovice.  Věcné břemeno se zřizuje 
za jednorázovou úplatu 4 000 Kč. 
 

28/2011 Žádost o souhlas podzemního vedení – E.ON 
Rada města projednala žádost společnosti E.ON o umístění stavby „Slušovice, 
úprava VN 732 a 23 na pozemcích p.č. 1697/20, 848/1, 1653/1, 1652 a 1651/1 a 
doporučí zastupitelstvu města její schválení. 
 

29/2011 Smlouva o dílo – ENVIprojekt 
Rada města schválila  Smlouvu o dílo č. 577/2011 na akci „Rozšíření separace 
biologických odpadů ve městě Slušovice“ a Smlouvu o dílo č. 578/2011 na akci 
„Rozšíření sběrového dvora Slušovice“. 
 

30/2011 Finanční dary jubilant ům 
Rada města schválila u příležitosti životních jubileí 70, 75, 80, 85, 90 a následně 
každý rok po devadesátých narozeninách předávat jubilantům finanční hotovost 
ve výši 500 Kč a kytičku. 
Při zlatých a diamantových svatbách bude předána finanční hotovost 1 000 Kč, 
dárkový koš v hodnotě 500 Kč, květiny a fotoalbum 



 
31/2011 Konání dětského dne – Sklenářství NONSTOP 

Rada města schválila konání dětského dne pořádaného Sklenářstvím NONSTOP 
v dostihovém areálu dne 11. 6. 2011. Finanční příspěvek bude řešen v rámci 
rozpočtu města a transferů organizacím a spolkům.  
 

32/2011 Pronájem restaurace na fotbalovém stadionu 
Rada města schválila pronájem restaurace na fotbalovém stadionu paní 
Gargulákové od 1. 2. 2011. Pronájem bude činit 2 000 Kč měsíčně. Veškeré 
energie hradí nájemce dle skutečné spotřeby. Podmínky smlouvy budou 
projednány za účasti vedení města, pronajímatelky a vedení fotbalového klubu. 
 

33/2011 Zasedání zastupitelstva 
Rada města schválila termín zasedání zastupitelstva města na 9. února 2011. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


