
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  20/2015 

ze dne  29.  6.  2015 
 
 
 
205/2015 Mandátní smlouva  

Rada města schválila mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem 
Slušovice a Martinem Němečkem na zajišťování komplexní požární 
ochrany a bezpečnosti práce. 
 

206/2015 Veřejnoprávní smlouva na individuální dotaci z rozpočtu města – 
Středisko rané péče Educo Zlín, z. s.  
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a Střediskem 
rané péče Educo Zlín, z. s.. Dotace ve výši 5 000 Kč bude použita na 
opravu a údržbu služebního vozu. 
 

207/2015 Veřejnoprávní smlouva na individuální dotaci z rozpočtu města – FC 
Slušovice 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a FC 
Slušovice, z. s. Dotace ve výši 45 000 Kč bude použita  na materiálové 
vybavení (29 000 Kč) a pro rozhodčí (16 000 Kč). 
 

208/2015 Veřejnoprávní smlouva na individuální dotaci z rozpočtu města – FC 
Slušovice 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a FC 
Slušovice, z. s.. Dotace ve výši 8 000 Kč bude použita  na materiálové 
vybavení (5 000 Kč) a na občerstvení (3 000 Kč). 
 

209/2015 Veřejnoprávní smlouva na individuální dotaci z rozpočtu města – SK 
Slušovice, o. s. 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a Sportovními 
kluby Slušovice, o. s. Dotace ve výši 10 000 Kč bude použita  na pořízení 
2 kusů stolků pro rozhodčí a 2 kusů počítadel pro soutěže. 
 

210/2015 Veřejnoprávní smlouva na individuální dotaci z rozpočtu města – 
Slušovjánek z. s. 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a Slušovjánek 
z. s.. Dotace ve výši 6 000 Kč bude použita  na materiální zabezpečení 
chodu příměstského tábora. 
 

211/2015 Pronájem obecního bytu v domě č. p. 23 
Rada města schválila pronájem  bytu v domě č. p. 23. 
 



212/2015 Studie zastřešení hasičské zbrojnice 
Rada města zrušila usnesení  175/2015 a současně schválila přidělení 
studie zastřešení hasičské zbrojnice Ing. arch. Jaroslavu Meluzínovi.  
 

213/2015 Odkoupení pozemků v dostihovém areálu 
Rada města schválila návrh cen odkoupení pozemků v dostihovém areálu. 
 

214/2015 Odměny  
Rada města schválila odměny ředitelům příspěvkových organizací a 
vedoucí stavebního úřadu. 
 

215/2015 Realizace venkovní zahrádky u cukrárny na náměstí 
Rada města souhlasí s realizací venkovní zahrádky na vlastní náklady 
paní Frajtové. Nájemné bude stanoveno po stavebních úpravách zahrádky.  
 

216/2015 Povolení prodloužení nočního klidu – Hawai party 
Rada města souhlasí s prodloužením nočního klidu pro akci Hawai party, 
které budou pořádat manželé Gargulákovi 4. 7. 2015 na fotbalovém 
stadionu do 24,00 hodin. 
 

217/2015 Povolení prodloužení nočního klidu – setkání spolkových organizací 
Rada města souhlasí s prodloužením nočního klidu pro setkání některých  
spolkových  organizací, které se bude konat 18. 7. 2015 v areálu 
chovatelů na ul. Osvoboditelů do 24,00 hodin.  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


