
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  83/2014 
ze dne 3. 2. 2014 

 
832/2014 Schválení bezplatného pronájmu sokolovny  

Rada města schválila bezplatný pronájem sokolovny při konání plesu DSO-
Mikroregionu Slušovice v sobotu 8. 2. 2014, při konání večírku Klubu rodičů 
22. 2. 2014 a při konání  končinové zábavy dne 1. 3. 2014. 
 

833/2014 Navýšení finančního příspěvku Českému svazu chovatelů 
Rada města schválila ZO Českého svazu chovatelů Slušovice finanční 
příspěvek ve výši 20 000 Kč, který bude použit na výdaje spojené s oslavou 
50. výročí založení svazu. 
 

834/2014 Dodatek ke smlouvě o dopravní obslužnosti 
Rada města schválila dodatek č. 1 smlouvy č.  O/0128/2010/DOP o 
poskytnutí finančního příspěvku  na rok 2014 pro účely zajištění dopravní 
obslužnosti. Příspěvek je ve výši 251 260 Kč.  
 

835/2014 Pronájem bytu v domě č. p. 197 
Rada města schválila pronájem uvolněného bytu 2+1 v ulici Dlouhá 197. 
Pronájem se uzavírá na dobu jednoho roku s možností automatického 
prodloužení pronájmu při plnění povinností nájemníka. 
 

836/2014 Pronájem parkovacího místa č. 9 na sídlišti Padělky 
Rada města schválila pronájem uvolněného parkovacího místa č. 9 na sídlišti 
Padělky. 
 

837/2014 Záměr pronájmu nebytových prostor – nám. Svobody 160 
Rada města schválila záměr pronájmu uvolněných prostor v domě č. p. 160 
na náměstí ve Slušovicích (bývalá kosmetika).  
 

838/2014 Povolení průjezdu rychlostní zkoušky Barum Czech Rally Zlín 
Rada města schválila průjezd rychlostní zkoušky Barum Czech Rally Zlín ve 
dnech 29. – 31. 8. 2014 v dostihovém areálu a jeho blízkém okolí. 
 

839/2014 Povolení uzávěry cesty – komunikace kolem letiště Bílá Hlina – 
Rallysprint Kopná 
Rada města schválila uzávěru komunikace kolem letiště Bílá Hlina pro 
automobilovou soutěž Rallysprint Kopná dne 30. 5. 2014 a pronájem 
zpevněných ploch a místní komunikace u dostihové dráhy za účelem servisní 
zóny v sobotu 31. 5. 2014 

840/2014 Žádost o   příspěvek na opravu zídky  
Rada projednala žádost  o finanční příspěvek na opravu oplocení u rodinného 
domu.  kdy dle názoru majitele výstavbou nových domů vzrostl provoz na 
komunikaci a tím došlo k zatěžování plotového zdiva, které začíná 
odpadávat. Rada města pověřuje starostu projednáním celé záležitosti 
s majitelem domu a poté vydá rozhodnutí o dalším postupu. 



841/2014 Návrh na úpravu náměstí a přilehlých ploch 
Rada odsouhlasila zadání studií firmě UPOSS Luhačovice a ing. arch. 
Michalu Zborowitzovi, Praha s finančním stropem 185 000 Kč vč. DPH pro 
každou firmu s tím, že nabídka bude obsahovat vizualizaci pro účely 
veřejného projednání minimálně v šesti pohledech.  Podkladem pro tvorbu 
studií bude zaměření, které provede Ing. Miroslav Vítek, Ph.D.  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


