
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  95/2014 

ze dne 25. 8. 2014 
 
982/2014 Smlouva o výpůjčce – Nízkoprahové centrum 

Rada města schválila smlouvu o výpůjčce městského kulturního střediska 
společnosti DOMINO cz Zlín za účelem zřízení nízkoprahového centra pro 
děti a mládež na dobu 6 let od podpisu smlouvy. 
 

983/2014 Odpuštění pronájmu 
Rada města souhlasí s prominutím nájmu sokolovny pro Ochotnický 
divadelní kroužek Slušovice při divadelních představení: 
Dokonalá svatba v sobotu 30. 8. 2014 
Kluk z plakátu – v neděli 31. 8. 2014 
 

984-5/2014 Vybavení Sběrného dvora Slušovice 
1. Rada města schválila příkazní smlouvu č. 2014124D na veřejnou zakázku 
„Vybavení Sběrného dvora Slušovice“ uzavřenou mezi městem Slušovice  
MCI SERVIS s.r.o. za cenu 54 450 Kč vč. DPH. 
2. Rada města schválila zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na 
projekt „Vybavení sběrného dvora“. 
 

986/2014 Žádost ZŠ Slušovice o schválení použití finančních prostředků 
z investičního fondu a fondu odměn na projekty EU 
Rada města souhlasí s použitím finančních prostředků z investičního fondu a 
fondu odměn na projekty EU  „Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, 
Kašava a Velehrad“ a „Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve 
Zlínském kraji“. 
 

987/2014 Schválení půjčky ze sociálního fondu 
Rada doporučí na nejbližším zasedání zastupitelstva schválení bezúročné 
půjčky ze sociální fondu. 
 

988/2014 Žádost o pronájem pozemku u domu 197 
Rada města schválila záměr pronájmu 1. dílu pozemku p. č. 990  (zahrádka) u 
domu č. p. 197 na ul. Dlouhé. 
 

989/2014 Smlouva o zřízení věcného břemene  se společností  E.ON  - přípojka k 
sokolovně 
Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností 
E.ON na  139/1, 139/2, 140/1, 142/15, 230/1 a 238/1 v k.ú. Slušovice dle GP 
č. 2003-48/2014 za cenu 500 Kč bez DPH. 
 

990/2014 Žádost o pronájem části pozemků pro umístění volebních tabulí KDU 
ČSL 
Rada města schválila pronájem části pozemků p. č. 1474/2, 262/10 a 777/2   
KDU ČSL pro umístění volebních tabulí. Cena pronájmu se bude řídit 
platnými poplatky za umístění reklamních zařízení. 
 



991/2014 Změna nájemce parkovacího místa na sídlišti Padělky 
Rada města schválila  změnu nájemce parkovacího místa  č. 26 na sídlišti 
Padělky. 
 

992/2014 Stanovení termínu zasedání zastupitelstva města 
Rada schválila termín konání zastupitelstva 15. 9. 2014 v 17 hodin 
s programem: 
1. Rozpočtové změny 
2. Majetkové záležitosti 
3. Různé  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


