
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  22/2015 

ze dne  13.  7.  2015 
 
 
 
219/2015 Veřejnoprávní smlouva 

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 obcí 
Hrobice. 
 

220/2015 Hospodaření města za 1. pololetí  
Rada města projednala  hospodaření města k 30. 6. a  vzala na vědomí 
výsledek hospodaření města za 1. pololetí 2015. 
 

221/2015 Žádost o povolení příjezdu na pozemek 427/2 
Rada města nesouhlasí se zřízením příjezdu na pozemek p. č. 427/2 přes 
parkoviště u domu č. p. 656. 
 

222/2015 Odkoupení pozemků od obce Březová 
Rada města schválila zaslání žádosti obci Březová na odkoupení pozemků 
p. č. 1229/5 o výměře 503 m2, který je pod místní komunikací a 1475/18 o 
výměře 77 m2, který leží v sousedních plochách místní komunikace v 
lokalitě veterinární ordinace. 
 

223/2015 Vrácení nájmu za pozemky v dostihovém areálu  
Rada města schválila zaslání žádosti na obec Březovou o vrácení 
zaplaceného nájmu ve výši 12 604 Kč za pozemky na dostihové dráze.    
 

224/2015 Vyjádření k záměru vybudování ruční automyčky 
Rada města souhlasí se stavbou automyčky v areálu autoservisu 
R.HORÁK, s. r. o., na pozemku p. č. 703/2 za těchto podmínek: 
- při projektové přípravě požaduje zaměřit se na maximální snížení 
hlukové zátěže okolní bytové zástavby 
- v případě zahájení provozu zajistit organizaci příjezdu zákazníků 
takovým způsobem, aby nedocházelo k dopravnímu omezování na 
přilehlé místní komunikaci. 
 

225/2015 Dodatek ke smlouvě o svozu odpadů 
Rada města schválila dodatek ke smlouvě o svozu odpadů s firmou 
Marius Pedersen. 
 

226/2015 Prodloužení pronájmu garáže 
Rada města schválila záměr prosloužení pronájmu  garáží v domě  
č. p. 590. 
 

227/2015 Prodloužení pronájmu bytů 
Rada města schválila prodloužení pronájmu některých bytů.  



228/2015 Žádost o snížení poplatku za připojení k sítím v ul. Hřbitovní 
Rada města projednala žádost o možnost snížení poplatku za připojení na 
vodovod a kanalizaci při plánované stavbě rodinného domu na ulici 
Hřbitovní a ke svému rozhodnutí požaduje doplnit  cenové srovnání  
gravitační a tlakové kanalizace. 
 

229/2015 Schválení dodavatele oplocení sběrného dvora a areálu technických 
služeb – výroba, montáž posuvných brán 
Rada města schválila dodavatelem  „Výroby, montáže posuvných brán, 
oplocení sběrného dvora a reálu technických služeb“ firmu  Marek Dobeš, 
Zlín-Jaroslavice, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku. 
 

230/2015 Schválení dodavatele na doplnění zábradlí na tribuně, která se 
nachází na pozemku p. č. 1467/4  
Rada města schválila dodavatelem akce doplnění zábradlí velké tribuny 
v majetku města Slušovice v dostihovém areálu  firmu Zámečnictví 
Miroslav Tržil, Zlín,  která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku. 
 

231/2015 Dotace od Zlínského kraje pro SDH v roce 2016 
Rada města schválila žádost Města Slušovice o dotaci na rok 2016 
k zajištění pohotovosti družstva jednotky kategorie JPO II za podmínek 
uvedených výzvě HZS ZK ze dne 11. 5. 2015. 
 

  
  
  

 


