
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  9/2015 
ze dne 23.  2. 2015 

 
 
 
80/2015 Prodej osobního automobilu – Octavia 

Rada města schválila uzavření smlouvy o prodeji osobního automobilu Škoda 
Octavia. 
 

81/2015 Prodloužení pronájmu bytu 
Rada města schválila prodloužení pronájmu obecního bytu v domě č. p. 197 
na ul. Dlouhá. 
 

82/2015 Smlouva – klimatizace do knihovny 
Rada města schválila smlouvu o dílo  na dodávku klimatizace do městské 
knihovny. 
 

83/2015 Žaluzie pro nízkoprahové centrum  
Rada města souhlasí s instalací venkovních žaluzií do nízkoprahového centra. 
 

84/2015 Žádost o bezplatný pronájem zadní části sokolovny  
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem zadní části sokolovny (WC a 
šaten) pro účely konání jahodových hodů 13. 6. 2015 a lampionového 
průvodu 13. 11. 2015, které pořádá Nadační fond pro rozvoj a podporu 
Slušovic. 
 

85/2015 Pronájem prostor sokolovny 
Rada města schválila poloviční pronájem prostor sokolovny pro účely konání 
plánovaných divadelních představeních v termínech 15. a 20. 9. nebo 20. a 
25. 10. 2015 pořádané Nadačním fondem pro rozvoj a podporu Slušovic. 
 

86/2015 Úprava rozvodné skříně na dostihové dráze 
Rada města souhlasí s realizací úpravy rozvodné skříně na dostihové dráze. 
 

87/2015 Konání Mikuláš rally 
Rada města schválila konání Mikuláš rally Slušovice v sobotu 5. 12. 2015 na 
komunikaci  kolem dostihové dráhy s předpokládaným časem uzávěry od 11 
do 16 hodin za předem stanovených podmínek. 
 

88/2015 Soutěž SDH o pohár starosty města Slušovice 
Rada města souhlasí s konáním soutěže SDH o pohár starosty města 
Slušovice dne 9. 5. 2015 na dostihové dráze ve Slušovicích. 
 

89/2015 Žádost o změnu nájemní smlouvy na pozemek v dostihovém areálu 
Rada města se shodla na snížení ceny pronájmu za pozemky na dostihové 
dráze a to vzhledem k celkové finanční náročnosti jejího provozování.  
 



90/2015 Smlouva o právu provést stavbu – manželé Adámkovi 
Rada města schválila smlouvu o právu provést stavbu pro stavbu RD na p. č. 
1551/13.  
 

91/2015 Veřejnoprávní smlouva - příprava 
Rada města souhlasí s přípravou veřejnoprávních smluv na zabezpečení 
provedení zápisů údajů obcí spadajících do působnosti Stavebního úřadu 
Slušovice do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí. 
 

92/2015 Dětský bazárek 
Rada města schválila bezplatný pronájem bývalé knihovny v budově č, 160 
pro účely konání bazárku dětského zboží ve dnech 15. – 17. 4. 2015.  
 

93/2015 Smlouva s firmou AVONET na dálkový přenos dat 
Rada města schválila smlouvu za internetové služby s firmou Avonet pro 
dálkový přenos dat z kamerového systému ve sběrovém dvoře. 
 

94/2015 Zapojení města do projektu Mikroregionu Slušovicko „Doplnění 
separace odpadů“ 
Rada města souhlasí se zapojením města Slušovice do projektu Mikroregionu 
Slušovicko “Doplnění separace odpadů“ pro pořízení 17 ks  kontejnerů na 
bioodpad. 
 

95/2015 Žádost o finanční příspěvek – EDUCO Zlín 
Rada města schválila dotaci společnosti EDUCO Zlín ve výši 3 000 Kč pro 
účely jimi poskytovaných služeb rodině s hendikepovaným dítětem, která 
trvale bydlí ve Slušovicích.  
Poskytnutí příspěvku je podmíněno vyřešením změn v administraci vyvolané 
novelami zákonů týkajících se podmínek poskytování dotací obcemi. 
 

96/2015 Žádost o finanční příspěvek – Cyklobrána do prázdnin 
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč na tradiční soutěž 
Cyklobrána do prázdnin 2015, která se bude konat 30. 6. 2015 ve Všemině. 
Poskytnutí příspěvku je podmíněno vyřešením změn v administraci vyvolané 
novelami zákonů týkajících se podmínek poskytování dotací obcemi. 
 

  

 


