
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  10/2015 
ze dne 9.  3. 2015 

 
 
 
97/2015 Žádost majitelů bytového domu č. 308 ul. Slunečná o vynětí zpevněné 

plochy sousedící s jejich domem z pasportu místních komunikací  
Rada města schválila odkoupení parcely č. 266 od Úřadu pro zastupování 
státu do vlastnictví města. 
 

98/2015 Žádost SDH Slušovice o povolení uzavírky místní komunikace na 
dostihové dráze 
Rada města schválila uzávěru pro automobilovou dopravu části místní 
komunikace na dostihové dráze v úseku od Rallye baru po firmu Japavo pro 
účely pohárové soutěže SDH. 
 

99-101/ 
2015 

Schválení protokolu o schvalování účetní uzávěrky p říspěvkových 
organizací města 
Rada města schválila protokol účetní uzávěrky Služeb města Slušovice, 
Základní školy Slušovice a Mateřské školy Sluníčko za rok 2014.  
 

102/2015 Konání Barum Czech Zlín rally 
Rada města schválila konání rychlostní zkoušky Barum Czech Zlín rally  
v sobotu 29. 8. 2015 na místní komunikaci  kolem dostihové dráhy a 
v lokalitě nové budovy AB s předpokládaným časem uzávěry od 6 do 17,30 
hodin za předem stanovených podmínek. 
 

103/2015 Program zastupitelstva města  
Rada města  schválila program zastupitelstva, které se uskuteční 25. 3. 2015. 
 

104/2015 Návrh protokolu o schvalování účetní uzávěrky m ěsta Slušovice za rok 
2014  
Rada města předloží zastupitelstvu ke schválení návrh protokolu o 
schvalování účetní uzávěrky města Slušovice za rok 2014. 
 

105/2015 Rozpočtový výhled Města Slušovice na období 2017 – 2020 
Rada města předloží zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled Města 
Slušovice na období 2017 – 2020. 
 

106/2015 Závěrečný účet města Slušovice za r. 2014 
Rada města předloží zastupitelstvu ke schválení návrh závěrečného účtu 
města Slušovice za r. 2014. 
 

107/2015 Závěrečný účet Mikroregionu Slušovicko za r. 2014 
Rada města předloží zastupitelstvu ke schválení návrh závěrečného účtu DSO 
- Mikroregionu Slušovicko za r. 2014. 
 



108/2015 Obecně – závazná vyhláška Města Slušovice 
Rada města navrhne zastupitelstvu schválit Obecně – závaznou vyhlášku 
Města Slušovice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území Města Slušovice. 
 

109/2015 Žádost o odkoupení parcely č. 142/2 o výměře 152 m2  
Rada města navrhne zastupitelstvu schválit záměr prodeje parcely č. 142/2 o 
výměře 152 m2 s uvedením věcného břemene na kanalizaci. 
 

110/2015 Žádost o směnu pozemku p. č. 1048 za část přilehlých pozemků města 
Rada města navrhne zastupitelstvu schválit záměr směny části pozemku p. č. 
1063/1 za pozemek p. č. 1048 nebo jeho části. 
 

111/2015 Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 238/1 
Rada města navrhne zastupitelstvu odložit rozhodnutí o odprodeji části 
pozemku p. č. 238/1. 
 

112/2015 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Rada města navrhne zastupitelstvu schválit smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene pro pozemek p. č 1229/1 pro přeložku plynovodní 
přípojky RD.  
 

113/2015 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Rada města navrhne zastupitelstvu schválit smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene pro pozemky p. č 346/1, 345/8, 355/8, 353/2, 398, 
404/1 pro stavbu Slušovice, propoj VN728, kab.VN. 
 

114/2015 Převedení nevyčerpaných finančních prostředků Služeb města Slušovice 
a Mateřské školy Sluníčko 
Rada města navrhne zastupitelstvu schválit převod nevyčerpané 
- provozní dotace Služeb města Slušovice ve výši 1020tis.Kč z roku 2014 do 
roku 2015  
- investiční dotace Mateřské školy Sluníčko ve výši 80tis.Kč z roku 2014 do 
roku 2015. 
 

115/2015 Rozpis vlastního majetku Služeb města Slušovice 
Rada města navrhne zastupitelstvu schválit rozpis vlastního majetku Služeb 
města Slušovice. 
 

116/2015 Systém náležité péče 
Rada města navrhne zastupitelstvu schválit usnesení, ve kterém bude 
konstatováno, že u hospodářského subjektu Města Slušovice uvádějícího 
poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v jeho lesích nedošlo v roce 2014 
k žádným změnám v systému náležité péče. 
 
 
 
 
 



117/2015 Žádosti do zastupitelstva 
Rada města předloží k projednání zastupitelstvu: 
- žádost Derby Golf Clubu Slušovice o prominutí nájemného  
- žádost majitelů nemovitostí chatové osady Manovo o přeložení komunikace 
vedoucí k jejich osadě  
  

  

  

 


