
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  2/2014 
ze dne 24. 11. 2014 

 
 
 
16/2014 Schválení návrhu Smlouvy na akci „Vybavení Sběrného dvora 

Slušovice“ 
Rada města schválila smlouvu č. 14215644 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního 
prostředí, kterou se fond zavazuje poskytnout městu Slušovice dotaci na akci 
„Vybavení Sběrného dvora Slušovice“. 
 

17/2014                                                                                  Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací 
Rada města schválila Smlouvu o poskytování služeb elektronických 
komunikací mezi městem Slušovice a firmou Avonet. 
 

18/2014 Záměr prodloužení pronájmu pozemků  
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmů pozemků. 
 

19/2014 Pronájem sokolovny 
Rada města schválila bezplatný pronájem sokolovny pro konání adventního 
jarmarku pořádaného DSO-Mikroregionem Slušovicko v sobotu 29. 11.2014.   
 

20/2014 Smlouva o výpůjčce 
Rada města schválila smlouvu o výpůjčce s Univerzitou T. Bati ve Zlíně o 
výpůjčce Slovníků valašského nářečí. 
 

21/2014 Žádost o finanční příspěvek 
Rada neschválila příspěvek společnosti Centrum pro zdravotně postižené ZK 
s odůvodněním, že vzhledem k velkému počtu žádostí tohoto druhu, bude 
finančně podporovat pouze poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují 
služby konkrétním  občanům města Slušovice. 
 

22/2014 Rozdělení kompetencí starosty a místostarosty 
Rada města schválila rozdělení kompetencí starosty a místostarosty. 
 

23/2014 Smlouva na provádění zimní údržby 
Rada města schválila smlouvu o dílo s firmou PODHORAN Lukov, a.s. na 
provádění zimní údržby místních komunikací pluhováním. 
 

24/2014 Smlouva o právu provést stavbu  
Rada města schválila smlouvu o právu provést stavbu se společností 
BENZINA s.r.o. Praha  na stavební práce spojené s přeložkou kanalizace.  
 

25/2014 Dohoda s DOMINO CZ, o. p. s. Zlín o kompenzaci mzdových nákladů 
Rada města schválila dohodu se společností DOMINO CZ, o. p. s. Zlín o 
kompenzaci mzdových nákladů pracovníka zajišťujícího odborný dozor 
v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ve Slušovicích.  



26/2014 Podání žádosti o odprodej pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 
Rada města souhlasí s podáním žádosti o odkoupení pozemků  
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města 
Slušovice. 
 

27/2014 Navýšení finančních prostředků na provoz FC Slušovice  
Rada města schválila navýšení finančních prostředků na provoz pro FC 
Slušovice. 
 

28/2014 Pronájem zasedací místnosti v nové sokolovně  
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem  zasedací místnosti v nové 
sokolovně pro přípravku fotbalového klubu FC Slušovice pro akci -  
ukončení sezóny. 
 

29/2014 Snížení pronájmu ve sportovní hale – fotbalový klub Neubuz 
Rada města souhlasí se snížením pronájmu sportovní haly ZŠ Slušovice pro 
přípravku fotbalového klubu Neubuz. 
 

30/2014 Návrh rozpočtu 
Rada města schválila návrh rozpočtu na rok 2015. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


