
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  80/2013 
ze dne 16. 12. 2013 

 
 
 
798/2013 Pronájem bytu - garsoniéry v domě č. p. 621 v ul.  

Rada města  schválila nového nájemce bytu – garsoniéry v domě č. 621 na ul. 
Dostihové.  
 

799/2013 Prodloužení pronájmu bytů 
Rada města schválila prodloužení pronájmu některých bytů v obecních 
domech – Dlouhá 197, Dlouhá 144 a Dostihová 590. 
 

800/2013 Pronájem parkovacích míst  
Rada města schválila prodloužení nájmu parkovacích míst č. 9 a č. 25 na 
sídlišti Padělky.  
 

801/2013 Pronájem nebytových prostor na fotbalovém stadionu 
Rada města schválila pronájem nebytových prostor na fotbalovém stadionu 
FC Slušovice panu Petru Krajščákovi ml.. 
 

802/2013 Žádost o pronájem  části pozemku p. č. 177 
Rada města schválila záměr pronájmu částí parcely č. 177 v ul. Slunečná. 
 

803/2013 Žádost o pronájem pozemku p. č. 1259/1 
Rada města schválila záměr pronájmu částí parcely č. 1259/1 v ul. Na Hrázi. 
  

804/2013 Navýšení příspěvku na stravné 
Rada města schválila navýšení příspěvku na stravování pro zaměstnance 
města o 2 Kč, tj. na částku 24 Kč, která bude financována ze sociálního 
fondu. Zbylou hodnotu stravenky hradí zaměstnanec. 
 

805/2013 Financování obnovy vodovodů a kanalizací od 1. 1. 2009 
Rada města rozhodla, že Služby města Slušovice, p. o. budou odkládat roční 
částku do fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 150 000 Kč. Za 
období 2009 – 2013 se jedná o částku 750 000 Kč, která se nebude převádět 
na speciální účet, ale bude evidovaná na bankovním účtu s analytikou 100.  
 

806/2014 Žádost o povolení krátkodobé uzavírky silnice – konání Automobilového 
Slalomu Zlín 
Rada města schválila konání Automovilového slalomu – Zóny střední Evropy 
a Mistrovství ČR v neděli 8. 6. 2014 v areálu dostihové dráhy za předem 
stanovených podmínek. 
 

807/2013 Prominutí pohledávek u SMS, o.p. 
Rada města schválila prominutí  některých pohledávek u Služeb města 
Slušovice, p. o. pro jejich nedobytnost nebo nevymahatelnost (např. úmrtí 
dlužníka, nedohledatelnost dlužníka). 



808/2013 Cenový výměr – služby hřbitovní a smlouva o nájmu hrobového a 
urnového místa 
Rada města schválila cenový výměr za hřbitovní služby na hřbitově ve 
Slušovicích a smlouvu o nájmu hrobového a urnového místa. 
 

809/2013 Žádost ASPV o prominutí nájmu ve sportovní hale 
Rada města schválila prominutí nájmu sportovní haly pro ASPV Slušovice za 
mikulášský karneval konaný dne 8. 12. 2013. 
 

810/2013 Využívání nového rozhlasu 
Rada města rozhodla, že nově zřízený rozhlas pro účely varovného systému 
nebude využíván pro komerční hlášení. 
 

811/2013 Přijetí věcného daru 
Rada města schválila přijetí věcného daru pro děti Mateřské školy Sluníčko, 
p. o. , který poskytne firma Coop Jednota ve Slušovicích. Tento dar (hračky a 
učební pomůcky) v hodnotě 5 000 Kč bude použit pro vánoční nadílku dětem 
v mateřské škole. 
 

  

  

  

 


