
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  92/2014 

ze dne 12. 6. 2014 
 
943/2014 Jmenování ředitele ZŠ Slušovice 

Rada města Slušovice v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
ustanovením § 166, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění usnesením Rady města Slušovice číslo 943/2014 ze dne 12. 
6. 2014 jmenuje Mgr. Rostislava Šarmana, bytem Slušovice na pracovní 
místo ředitele  Základní školy Slušovice, okres Zlín, příspěvkové organizace, 
Školní 222, 763 15 Slušovice, na období 6 let s účinností ode dne 1. 7. 2014. 
 

944/2014 Prominutí pronájmu v sokolovně 
Rada města souhlasí s prominutím nájmu sokolovny: 
- ZŠ Neubuz pro divadelní představení ve dnech 23. a 24. 6 2014  
- Lesní družstvo Sýkorné prominutí pronájmu dne 21. 6. 2014 
- konání primiční slavnosti (primice P. Karla Skočovského) –  včetně služeb 
s tím spojených. 
 

945/2014 Finanční příspěvek 
Rada města schválila příspěvek ve výši 5 000 Kč na podporu vybavení pro 
účely konání příměstského tábora pořádaného spolkem Slušovjánek.  
 

946/2014 Pronájem části pozemku p. č. 399/1  
Rada města schválila pronájem části pozemku p. č. 399/1 o výměře cca 
88 m2.  
 

947/2014 Schválení dodatku ke smlouvě o dílo na restaurování kříže u kostela 
Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích 
Rada byla seznámena s nutností doplnit  smlouvu o  dílo na výměnu části 
podstavce u kříže umístěného vedle kostela, která je běžným způsobem 
neopravitelná. 
Rada města schválila dodatek smlouvy o dílo s restaurátorem Mgr. Martinem 
Slovákem, která navyšuje celkovou hodnotu díla o 18 000 Kč. 
 

948/2014 Záměr odkoupení pozemku  
Rada města schválila zaslání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  o zakoupení pozemku p. č. 1467/49, který se nachází v areálu 
dostihové dráhy a na kterém je v současné době zpevněná plocha využitelná 
pro účely akcí, které se konají na  dostihové dráze. 
 

949/2014 Výpůjčka prostor Základní školy ve Slušovicích 
Rada města schválila smlouvu o výpůjčce prostor v Základní škole Slušovice 
pro účely konání příměstského tábora v červenci 2014.  
 

  



  

  

  

  

 


