
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  94/2014 

ze dne 4. 8. 2014 
 
966/2014 Záměr výpůjčky M ěstského kulturního střediska 

Rada města schválila zveřejnění záměru výpůjčky Městského kulturního 
střediska u hřbitova společnosti DOMINO cz, o. p. s.  za účelem zřízení 
nízkoprahového centra pro mládež.  
 

967/2014 Žádost o příspěvek na cyklistickou akci Slušovický okruh 
Rada města schválila příspěvek 2 500 Kč na cyklistickou akci Slušovický 
okruh a souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti hasičské 
zbrojnice. 
 

968/2014 Prodloužení doby nočního klidu 
Rada města souhlasí s posunutím doby nočního klidu při venkovní akci na 
terase Sudu v dostihovém areálu na 01 hodinu ranní dne  10. 8. 2014. 
 

969/2014 Pronájem místnosti v domě č. p. 160 
Rada města schválila pronájem místnosti v přízemí domu č.p. 160 paní 
Libuši Frajtové za účelem zřízení dětského koutku jako doplňkové součásti 
její provozovny cukrárny.  
 

970/2014 Žádost o povolení oplocení pronajatého pozemku   
Rada města souhlasí s oplocením pozemku p. č. 399/1 s podmínkou, že po 
ukončení nájmu bude oplocení nájemcem odstraněno. 
 

971/2014 Smlouva na optickou síť 
Starosta předložil radě ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí na optickou 
sít, kterou má záměr vybudovat firma AVONET. 
Rada města požaduje doplnit smlouvu o délku uložení optické sítě 
v jednotlivých pozemcích města a dále doplnit větu o úhradě veškerých 
nákladů na zřízení věcného břemene oprávněným.  
 

972/2014 Odpuštění pronájmu sokolovny 
Rada města schválila Českému svazu zahrádkářů Slušovice odpuštění 
pronájmu sokolovny včetně služeb s pronájmem  spojených,   při konání 
společenského setkání dne 16. 8. 2014. 
 

973/2014 Hospodaření města a příspěvkových organizací k 30. 6. 2014 
Rada města vzala na vědomí výsledek hospodaření města Slušovice a 
příspěvkových organizací Služeb města Slušovice,  Základní školy Slušovice 
a Mateřské školy Sluníčko k 30. 6. 2014. 
 

974/2014 Informace o neoprávněném vykonání úkonu 
Starosta předložil radě k projednání neoprávněné vykonání úkonu, kdy paní 
z Ostravy-Poruby byl zaslán jménem referenta stavebního úřadu dopis, ve 
kterém upozorňuje na obdržení stížnosti na její nemovitost v ul. Vítězství. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o podezření z trestného činu přisvojení si 



pravomocí úřadu podle ustanovení § 328 Trestního zákona starosta navrhl 
radě předání celé záležitosti k prošetření Policii ČR. 
 

975/2014 Žádost o prodloužení pronájmu 
Rada města neschválila  prodloužení pronájmu pozemku p. č. 1530/24 do 31. 
12. 2019 ani s pronájem na dobu neurčitou. Prodloužení pronájmů všech 
pozemků města  bude řešeno kompletně před koncem roku. 
 

976/2014 Zpráva o činnosti soutěžních družstev SDH Slušovice 
Rada města vzala na vědomí písemnou zprávu o činnosti soutěžních družstev 
SDH Slušovice. 
 

977/2014 Odpuštění dluhu společnosti ADMIA 
Rada projednala žádost o odpuštění dluhu právních zástupců společnosti 
ADMIA, která si projednala sál sokolovny a nezaplatila nájemné ve výši 
3 500 Kč. Rada města vzhledem k faktu, že společnost ADMIA nemá žádný 
majetek a dle doporučení právních zástupců, že vymáhání nebude úspěšné, 
souhlasí s odpuštěním dluhu ve výši 3 500 Kč. 
 

978/2014 Rada města projednala žádost MS Březina o finanční příspěvek 
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč na přátelské 
posezení spojené s dětským odpolednem, které pořádá MS Březina dne 9. 8. 
2014. 
 

979/2014 Žádost o instalaci dopravní značky omezující rychlost v ul. Na Výpusti 
Rada projednala návrh na instalaci značky omezující rychlost na 30 km/hod. 
v ul. Na Výpusti. Starosta radu seznámil s postojem s odboru dopravy ve 
Vizovicích, které toto snížení nedoporučuje z důvodu nárůstu požadavků 
podobného omezení do ostatních částí města. 
Rada města vzhledem k projednaným skutečnostem s návrhem omezení 
rychlosti v ulici Na Výpusti nesouhlasí. 
 

980/2014 Nabídka na zřízení termínovaných vkladů 
Starosta předložil radě nabídku J&T Banky na zřízení termínovaných vkladů 
pro větší zhodnocení finančních prostředků uložených na bankovních účtech. 
Z nabídky vyplývá, že nejvhodnější varianta je uložit částku max. 2,5 mil. Kč 
s tříměsíční výpovědní lhůtou . Rada města požaduje přeložit nabídky od více 
bank, aby nabídka byla srovnatelná. 
 

981/2014 Návrh veřejnoprávní smlouvy – sociálně právní ochrany dětí 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu s městem Vizovice na výkon 
sociálně právní ochrany dětí pro správní obvod města Slušovice, která bude 
platit od  1. 1. 2015  za cenu 9 600 Kč/rok. 
 

  

  

  


