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65/2015 Smlouva o právu provést stavbu OS ČUS Zlín, s.r.o. 

Rada města schválila Smlouvu o právu provést stavbu „Slušovice – 
příjezdová cesta k hřišti“, uzavřenou mezi Městem Slušovice a OS ČUS Zlín. 
 

66/2015 Smlouva o právu provést stavbu – greiner packaging slušovice, s. r. o. 
Rada města schválila smlouvu o právu provést stavbu pro firmu greiner 
packaging slušovice s.r.o. na pozemcích města p. č.  1579,1576/9 a 124/13 
v k.ú. Neubuz. 
 

67/2015 Smlouva o dodávce elektrické energie 
Rada města schválila smlouvu o dodávce elektřiny s dodavatelem E.ON 
Energie, a.s.  pro nově zřízené pevné odběrné místo v areálu dostihové dráhy, 
které nahradilo stávající  provizorní odběrné místo.  
 

68/2015 Smlouva o provedení demolice staré ČOV 
Rada města schválila smlouvu s firmou DAMEST s.r.o. Otrokovice, která 
provede demolici nádrže staré  čističky v areálu sběrného dvora. 
 

69/2015 Smlouva s Real Flat BD – výběr poplatků za odpad 
Rada města schválila dodatek smlouvy s bytovým družstvem Real Flat, Zlín,  
na základě které družstvo bude provádět výběr poplatků za odpad od občanů 
bydlících v bytech ve Slušovicích, které má družstvo ve  správě. 
 

70/2015 Městský ples – příjem peněž z tomboly 
Rada města schválila převedení finančních prostředků ve výši 25 000 Kč 
získaných z tomboly na 2. Městském plese do rozpočtu města. 
 

71/2015 Prodloužení pronájmu parkovacích míst na sídlišti Padělky 
Rada města schválila prodloužení pronájmu parkovacích míst č.  1, 3, 4, 5, 7, 
8, 10, 11, 12, 16, 19, 22, 23 a 25 na sídlišti Padělky. 
 

72/2015 Využívání nebytových prostor bývalé knihovny – divadelní ochotnický 
spolek Slušovice 
Rada města souhlasí s bezplatným  využíváním nebytových prostor bývalé 
knihovny v domě č.p. 160 na náměstí divadelním ochotnickým spolkem 
Slušovice do konce měsíce března 2015 s podmínkou respektování 
stávajících uživatelů těchto prostor.  
 

73/2015 Nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce na pozemky města 
Rada města schválila dodatky nájemních smluv a smluv o výpůjčce na 
pozemky města na dobu určitou do 31. 12. 2018 . 
 



74-75/2015 Prodej malotraktoru 
Rada města schválila prodej malotraktoru za cenu 85 000 Kč vč. DPH. 
Důvodem prodeje je  vysoce nerentabilní provoz, kdy jen opravy tohoto 
malotraktoru v loňském roce činily téměř 70 000 Kč a v posledních letech 
servisní náklady vykazovaly narůstající tendenci. Dalším důvodem je vysoká 
cena náhradních dílů, protože se jedná o méně zavedenou značku na trhu. 
Rada města schválila kupní smlouvu  na prodej tohoto malotraktoru. 
 

76/2015 Inventarizační zpráva  
Rada města schválila inventarizační zprávu o provedené inventarizaci 
majetku a veškerých závazků města Slušovice. 
 

77/2015 Odpuštění dluhu za pronájem obecního bytu  
Rada schválila odpuštění nájmu bývalé nájemnici obecního bytu  z důvodu 
její špatné sociální situace jako matky samoživitelky. Z důvodu neplacení 
nájemného byl nájemní vztah mezi městem Slušovice a nájemnicí již 
v minulosti zrušen. 
 

78/2015 Zapůjčení místnosti veřejného internetu za účelem poradenské činnosti 
pro občany 
Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením místnosti veřejného internetu 
paní Janě Musilové za účelem poradenské činnosti pro občany města. 
Místnost bude využívána jednou měsíčně v úterý nebo čtvrtek od  14 do 17 
hodin.  
 

79/2015 Žádost o bezplatný pronájem sportovní haly – taneční soutěž pro děti 
Rada města schválila bezplatný pronájmem sportovní  haly základní školy  
pro účely taneční soutěže pro děti, která proběhne 22. 2. 2015. 
 

  

  

 


