
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  87/2014 
ze dne 7. 4. 2014 

 
 
 
890/2014 Prominutí platby za pronájem prostor města 

Rada města schválila Nadačnímu fondu pro rozvoj a podporu Slušovic 
bezplatný pronájem: 
- plochy náměstí pro účely Jarního trhu 12. 4. 2014,  
- pronájem zadní části sokolovny – šaten pro účely Jahodových hodů, které    
  se budou konat 14. 6. 2014 na sokolské zahradě,  
- pronájem sokolovny vč. osvětlení a zvukové techniky pro účely divadelního    
   představení slováckého divadla 29. 8. 2014   
- pronájem zadní části sokolovny (šaten) pro účely lampionového průvodu  
   7. 11. 2014 na sokolské zahradě. 
 

891/2014 Pronájem pozemků 
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku p. č. 1652 o výměře 8 x 
24 m. 
 

892/2014 Žádost o finanční příspěvek na fotbalový turnaj přípravek 
Rada schválila příspěvek ve výši 6 000 Kč na 8. ročník fotbalového turnaje 
přípravek o pohár starosty města Slušovice, který se bude konat 7. 6. 2014 na 
fotbalovém stadionu ve Slušovicích. Tento příspěvek je určen na pořízení 
občerstvení pro fotbalové týmy, nákup pohárů a medailí a upomínkových 
předmětů. 
 

893/2014 Výpůjčka pozemku p. č. 1259/1  
Rada města schválila výpůjčku pozemku p. č. 1259/1 v ulici Na Hrázi. 
 

894/2014 Vybudování optické infrastruktury firmou AVONET 
Rada města souhlasí s vybudováním optické sítě na území města Slušovice za 
předem stanovených podmínek. 
 

895/2014 Veřejná zakázka na opravu výtluků 
Rada města schválila dodavatelem zakázky „Opravy výtluků na místních 
komunikacích ve Slušovicích“ firmu SÚS Zlínska, která podala 
nejvýhodnější nabídku ve výši 263 212 Kč bez DPH. 
 

896/2014 Domov pro seniory Lukov – žádost o finanční příspěvek 
Rada města schválila příspěvek ve výši 25 000 Kč pro Domov pro seniory 
Lukov, kde žije pět občanů ze Slušovic. 
 

897/2014 Finanční příspěvky 
Rada města schválila příspěvek ve výši 25 000 Kč na dětský den – „Začátek 
prázdnin“,   který proběhne  27. 6. 2014 na fotbalovém stadionu a finanční 
příspěvek ve výši 2 000 Kč pro činnost Linky bezpečí. 
 



898/2014 Smlouva s firmou EKO-KOM 
Rada města schválila novou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití 
obalů s firmou EKO-KOM, která je upravená v souvislosti s novým 
občanským zákoníkem. 
 

899/2014 Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje 
Rada města schválila smlouvu se Zlínským krajem na poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 120 tisíc Kč na zabezpečení akceschopnosti  JPO II SDH 
Slušovice. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


