
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  96/2014 

ze dne 15. 9. 2014 
 
 
993/2014 Smlouva na vypracování ideové a objemové studie akce „Rekonstrukce 

náměstí, sokolské zahrady, zelených ploch pod a za hřbitovem Města 
Slušovice - studie“ 
Rada města schválila smlouvu s firmou UPOSS spol. s r.o. Luhačovice na 
vypracování ideové a objemové studie včetně vizualizace a prezentace na 
veřejném projednání akce „Rekonstrukce náměstí, sokolské zahrady, 
zelených ploch pod a za hřbitovem Města Slušovice – studie“ za cenu 
200 000 Kč bez DPH. 
 

994/2014 Veřejnosprávní kontrola města Slušovice a jeho příspěvkových 
organizací 
Rada města vzala na vědomí výsledky veřejnosprávních kontroly 
hospodaření příspěvkových organizací města  (základní škola, mateřská škola 
Sluníčko a Služby města Slušovice), které provedl kontrolní výbor. 
 

995/2014 Schválení dohody o využití optické infrastruktury firmou AVONET 
Rada města schválila dohodu o využití optické infrastruktury na území města 
Slušovice. 
 

996/2014 Prodloužení pronájmu bytů 
Rada města schválila prodloužení pronájmu některých obecních bytů 
v domech č. p. 282, 313 a 197. 
 

997/2014 Záměr prodloužení parkovacího místa č. 26 na sídlišti Padělky  

Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu parkovacího místa č. 26 
na sídlišti Padělky. 
 

998/2014 Prodloužení nočního klidu – žádost Ing. Kotka 
Rada města schválila prodloužení doby nočního klidu v noci z 20. na 21. 9. 
2014 do 01,00 hodin z důvodu konání taneční zábavy u Sudu v dostihovém 
areálu. 
 

999/2014 Žádost o finanční příspěvek a o prominutí pronájmu sokolovny -  
Slušovjánek 
Rada města schválila příspěvek ve výši 3 000 Kč a bezplatný pronájem zadní 
části sokolovny v případě pěkného počastí a pronájem celé sokolovny 
v případě špatného počasí při konání dýňových slavností, které bude pořádat 
Slušovjánek dne  5. 10. 2014. 
 

1000/2014 Pronájem bývalé knihovny – uspořádání dětského bazárku 
Rada města schválila bezplatný pronájem bývalé knihovny v budově č. p. 
160 pro účely dětského bazárku, který proběhne ve dnech 13. až 15. října 
2014 a bude organizován obchůdkem Renny. 
 



1001/2014 Darovací smlouvy ZŠ  
Rada města schválila přijetí darů Základní škole Slušovice ve výši 66 500 Kč 
od 7 dárců. 
 

1002/2014 Doporučení rady k projednávaným záležitostem na jednání 
zastupitelstva města 
Rada města projednala následující záležitosti, které budou předloženy ke 
schválení na zastupitelstvu dne 15. 9. 2014: 
- příspěvek na vymalování kostela ve Slušovicích ve výši 100 000 Kč 
- převod částky ve výši 20 000 Kč z položky provoz fotbalového stadionu do    
  transferu FC Slušovice 
- schválení prodeje části pozemku p. č. 399/1  
- schválení  systému náležité péče pro hospodaření v lesích v majetku města 
Slušovice 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


