
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  17/2015 

ze dne 8.  6.  2015 
 
186/2015 Veřejnoprávní smlouva – zápisy údajů do informačního systému územní 

identifikace, adres a nemovitostí 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů 
údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
vedených dle z. č. 111/2009 Sb. mezi městem Slušovice a obcemi místně 
příslušnými ke Stavebnímu úřadu Slušovice tj.  Všemina, Dešná, Neubuz, 
Veselá, Hvozdná, Březová, Trnava a Podkopná Lhota. 
 

187/2015 Návrh na schválení v zastupitelstvu 
Rada města schválila návrh upravených rozpočtových změn pro zasedání 
zastupitelstva města. 
 

188/2015 Žádost poskytnutí tréninkových prostor – Florbal Slušovice 
Rada města schválila bezplatné poskytnutí tréninkových prostor pro Florbar 
Slušovice ve velké tělocvičně. 
 

189/2015 Pronájem pozemků v dostihovém areálu 
Rada města schválila nájemní smlouvy na pronájem pozemků v dostihovém 
areálu od jejich majitelů na dobu 10 let.  
  

190/2015 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slušovice 
Nadační fond pro rozvoj a podporu  
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi městem Slušovice a Nadačním fondem pro rozvoj a 
podporu Slušovic. Dotace  ve výši 5 000 Kč  bude použita  na částečnou 
úhradu nákladů (pronájem ledové plochy) při hokejovém turnaji obcí 
Mikroregionu Slušovicko, který proběhl 28. 3. 2015 v PSG Aréně Zlín.  
 

191/2015 AMENITY -EXTREM SPORT o. s. – cyklobrána do prázdnin 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi městem Slušovice a AMENITY-EXTEM SPORT o.s.. 
Dotace ve výši 3 000 Kč  bude použita  na atrakci pro děti – projížďky na 
koních při akci Cyklobrána do prázdnin. 
 

192/2015 Žádost o výpůjčku místnosti  
Rada města schválila záměr výpůjčky malé místnosti v bývalé knihovně 
v domě č. p. 160 ve Slušovicích. 
 

193/2015 Pronájem obecního bytu 
Rada města schválila záměr pronájmu obecního bytu 2+1 v domě č. p. 23 o 
výměře 60,42 m2. 
 

194/2015 Prodloužení pronájmu bytů 
Rada města schválila prodloužení pronájmu některých obecních  bytů od 1. 7. 
2015 do 30. 6. 2016. 
 



195/2015  
 

Veřejnoprávní smlouva – dotace na hospodaření v lesích 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na 
hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje, kterou Zlínský kraj 
poskytne městu Slušovice z rozpočtu ZK dotaci ve výši 6 048 Kč. 
 

196/2015 Veřejnoprávní smlouva – dotace na hospodaření v lesích 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na 
hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje, kterou Zlínský kraj 
poskytne městu Slušovice z rozpočtu ZK dotaci ve výši 1 960 Kč.  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


