
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  14/2015 

ze dne 27.  4.  2015 
 
144/2015 Smlouva o právu provést stavbu 

Rada města schválila smlouvu o právu provést stavbu na části pozemku 
města p. č. 303  na vybudování příjezdové komunikace k rodinnému domu.  
 

145/2015 Poplatky za odchycení volně pobíhajících psů a jejich umístění v kotci  
Rada města schválila poplatky za odchycení a umístění v kotci volně 
pobíhajících psů na katastru města Slušovice: 
Zajištění odchytu bez odborného zajištění 
pracovní den       -       600 Kč 
víkendy a svátky -   1 100 Kč 
V případě odchytu s odborným zajištěním dle ceníku odchytové služby. 
Při opakovaném odchycení (do 4 měsíců) se poplatek navyšuje na 
dvojnásobek. 
Umístění v kotci  -  150 Kč/den 
V případě nutnosti úhrady dalších úkonů (kontrola čipů, vyšetření, očkování) 
– dle ceníku veterinární ordinace. 
 

146/2015 Žádost o prodloužení hudební produkce 
Rada města schválila posunutí začátku nočního klidu na 01 hodinu 10. 5. 
2015 pro venkovní hudební produkci  v dostihovém areálu při akci SDH. 
 

147/2015 Žádost společnosti CIS-AIR INTERNATIONAL  o snížení ceny nájmu 
za pozemky 
Rada města nesouhlasí  s dalším snížením již schválené ceny nájmu za 
pozemky na letišti Bílá Hlína dle žádosti jednatele společnosti CIS-AIR 
INTERNATIONAL.  
 

148/2015 Odkoupení parcely č. 934/2 
Rada města projednala možnost odkoupení pozemku p. č. 934/2. 
 

149/2015 Zadání projekčních prací – prodloužení místní komunikace na Ciróně 
Rada města souhlasí se zadáním projekčních prací pro účely stavebního 
povolení na  prodloužení místní komunikace na Ciróně cca o 60 m. 
 

150/2015 Výměna svítících jednotek veřejného osvětlení 
Rada města souhlasí s realizací výměny svítících jednotek veřejného 
osvětlení v lokalitě za poštou, v ul. Na stráni, Hřbitovní a U Vodojemu, 
kterou provede firma Elektron Březová. 
 

151/2015 Výběrové řízení 
Rada města projednala návrh na vypsání výběrového řízení pro výběr nového 
ředitele Služeb města Slušovice, příspěvkové organizace.  
 
 
 



152/2015 Rekonstrukce chodníku na sídlišti Padělky 
Rada města schválila přidělení zakázky firmě Antonín Pavelka, která 
předložila nejnižší cenovou nabídku. 
 

153/2015 Měřič rychlosti u základní školy 
Rada města schválila nákup nového měřiče rychlosti k základní škole. 

 
154/2015 Uzavření knihovny v době prázdnin 

Rada města bere na vědomí uzavření knihovny v době prázdnin od 1. 7.  do 
10. 7. 2015 z důvodu čerpání dovolené. 
 

155/2015 Zbudování dětského hřiště u bytového domu č. 656 
Rada projednala žádost obyvatel bytového domu na ul. Školní č. p. 656 o 
finanční příspěvek na vybudování malého dětského hřiště pro rodiny bydlící 
v tomto domě. Rada pověřila místostarostu, aby zajistil další informace 
k možnému způsobu řešení (odpovědnost za bezpečnost, revize, způsob 
financování atd) a poté rozhodne o dalším postupu. 
 

  

  

 


