
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  7/2015 
ze dne 19.  1. 2015 

 
 
 
48/2015 Zřízení nového odběrného místa elektrické energie – ul. Dostihová 

Rada města schválila smlouvu  o připojení k distribuční soustavě z napěťové 
hladiny nízkého napětí na adrese Dostihová č. p. 671  uzavřenou mezi 
městem Slušovice a E.ON Distribuce, a.s.. Nové odběrné místo nahradí 
stávající provizorní. 
 

49/2015 Rozšíření služeb u společnosti VODAFONE 
Rada města schválila dodatek ke smlouvě uzavřené mezi městem Slušovice a 
společností Vodafone Czech Republic, a.s. na rozšíření služeb pro SDH. 
 

50/2015 Smlouva s Regionální rozvojovou agenturou 
Rada města schválila smlouvu s Regionální rozvojovou agenturou Východní 
Moravy  na zpracování žádosti o dotaci na projekt  „Rekonstrukce 
víceúčelového sportoviště Slušovice“.  
 

51/2015 Prodloužení pronájmu garáže 
Rada města schválila prodloužení pronájmu garáže v domě  č. p. 590 na ul. 
Dostihová. 
 

52/2015 Prodloužení pronájmu parkovacího místa  
Rada města schválila prodloužení pronájmu parkovacího místa č. 15 na 
sídlišti Padělky. 
 

53/2015 Záměr prodloužení pronájmu parkovacích míst na sídlišti Padělky 
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu parkovacích míst č.  1, 3, 
4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 22, 23 a 25 na sídlišti Padělky. 
 

54/2015 Výroční zpráva 
Rada města schválila Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb. za rok 2014. 
 

55/2015 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 
Rada města vzala na vědomí protokol o veřejnosprávní kontrole týkající se 
projednání rozpočtu města na rok 2015 finančním výborem. 
 

56/2015 Žádost  FC Slušovice o pronájem fotbalového stadionu.  
Rada města rozhodla o pronájmu části stadionu pro účely FC Slušovice 
v rozsahu nejnutnějším pro zajištění jejich činnosti. 
 

57/2015 Snížení pronájmu v sokolovně 
Rada města schválila snížení pronájmu sokolovny pro ples DSO-
Mikroreginu.  
 



58/2015 Snížení pronájmu v sokolovně 
Rada města schválila snížení pronájmu sokolovny pro ples pořádaný 
Mysliveckým sdružením Hrubá jedla. 
 

59/2015 Snížení pronájmu v sokolovně 
Rada města rozhodla o bezplatném pronájmu prostor sokolovny (bez 
doplňkových služeb) pro příspěvkové organizace města – ZŠ Slušovice vč. 
koncertů ZUŠ, MŠ Sluníčko a  SDH Slušovice. 
 

60/2015 Příprava 2. městského plesu - zakoupení ceny do tomboly 
Rada města schválila zakoupení cen do tomboly 2. městského plesu ve výši 
do 12 000 Kč. 
 

61/2015 Žádost o prominutí pronájmu 
Rada města rozhodla o umožnění splátkového kalendáře na uhrazení 
pronájmu za pozemek na letišti Bílá Hlina pro konání rockového festivalu, 
který se konal v červnu 2014.  
 

62/2015 Žádost o pronájem prostor v dostihovém areálu – akce Tuning show 
Rada města vzhledem k časovému rozsahu a také narůstajícím problémům při 
konání této akce s majiteli provozoven v areálu, uskutečnění této akce 
zamítla. 
 

63/2015 Náklady salonu Šarm na vytápění  
Rada města rozhodla o paušální částce,  kterou bude platit salon Šarm za 
náklady na vytápění pronajímaných prostor v budově MěÚ. 
 

64/2015 Motoristická akce „Ve stopě Valašské zimy 2015 – Memoriál Josefa 
Sláčíka“ 
Rada města odsouhlasila využití části účelové komunikace kolem rakovského 
kříže pro účely rychlostní zkoušky motoristické akce „Ve stopách Valašské 
zimy 2015 – Memoriál Josefa Sláčíka“ v termínu 7. 2. 2015. 
 

  

  

 


