
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  88/2014 
ze dne 16. 4. 2014 

 
 
 
899/2014 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 

Rada města schválila Smlouvu č. 11099191 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na 
akci „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové 
ochrany města Slušovice a obcí Kašava, Trnava a Všemina – Město 
Slušovice“. 
 

900/2014 Smlouva na dodávku elektrické energie v roce 2015 
Rada města schválila Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze 
sítě NN pro město Slušovice na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
 

901/2014 Žádost  ZO ČSOP Buchlovice o finanční příspěvek 
Rada  města zamítla  žádost ZO ČSOP Buchlovice o příspěvek na provoz 
záchranné stanice volně žijících živočichů s odůvodněním, že působnost této 
záchranné stanice nezasahuje do lokality města Slušovice. 
 

902/2014 Žádost o finanční příspěvek na charitativní koncert pro organizaci Šance  
Rada města zamítla příspěvek na charitativní koncert pro organizaci Šance v 
Otrokovicích z důvodu stále se zvyšujícího počtu podobných žádostí. 
 

903/2014 Konání rockového festivalu na Bílé Hlině 
Rada města schválila konání festivalu rockového festivalu, který proběhne 
v sobotu 7. června od 12,00 do 1,00 hodin a v neděli 8. června 2014 od 12,00 
do 21,00 hodin  na Bílé Hlině. 
 

904/2014 
 

Oprava odstavné plochy v ulici Družstevní 
Rada projednala nabídky firem na rekonstrukci plochy parkoviště na ul. 
Družstevní vedle panelových domů. Nabídky podaly firmy EUROVIA CS, 
a.s., Zlín-Louky, PORR a.s., Tlumačov a SÚS Zlínska, s.r.o. Zlín. 
Rada města schválila dodavatelem zakázky „Opravy odstavné plochy v ulici 
Družstevní firmu SÚS Zlínska, s. r. o., K Majáku 5001, Zlín, která předložila 
nejvýhodnější nabídku ve výši 279 430 Kč bez DPH. 
 

905/2014 Příměstský tábor 
Rada byla seznámena s konáním příměstských táborů ve dnech 30. 6. až 25. 
7. 2014, které bude organizačně zajišťovat DOMINO CZ, o.s. Zlín.  
Rada města nebude požadovat poplatek za pronájem prostor základní školy 
s tím, že podle předběžného projednání s předsedkyní správní rady Domina 
bude tato finanční rezerva použita na pomocnou sílu zajišťující vydávání 
obědů.  
 
 



906/2014 Žádost Sportovních klubů Slušovice o navýšení finančních prostředků 
Rada města schválila navýšení finančního příspěvku pro Sportovní kluby 
Slušovice o 10 000 Kč na činnost  a 20 000 Kč na opravu chaty na Příslopě. 
 

907/2014 Uzavření městské knihovny v době prázdnin 
Rada města vzala na vědomí uzavření městské knihovny v době prázdnin od 
30. 6. do 11. 7. 2014. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


