
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  26/2015 
ze dne  7.  9.  2015 

 
 
 

254/2015 Dar pro výjezdovou jednotku SDH 
Rada města schválila darovací smlouvu, na základě které společnost 
Podhoran Lukov, a.s. poskytla finanční dar 4 000 Kč pro účely výjezdové 
jednotky SDH Slušovice. Dále  rozhodla, že o využití prostředků 
rozhodne na základě doporučení výboru SDH. 
 

255/2015 Oplocení areálu sběrného dvora a technických služeb 
Rada města souhlasí s rozšířením zakázky pro Kovovýrobu Dobeš o 
betonáž základových patek betonové brány, vstupní branku a navýšený 
počet ovladačů. 
 

256/2015 Žádost o prodloužení nočního klidu při akci Spanilá jízda za Paula 
Walkera 
Rada města neschválila prodloužení nočního klidu pro veřejnou produkci 
při Spanilé jízdě za Paula Walkera dne 26. 9. 2015 v areálu bývalých 
skleníků ve Slušovicích. Důvodem jsou špatné předešlé zkušeností  při 
konání takových akcí, které pořádali organizátoři, se kterými město 
v minulosti nespolupracovalo. 
 

257/2015 Záměr pronájmu zahrádky 
Rada města schválila záměr pronájmu 1 dílu zahrádky u domu č.p. 197 na 
ul. Dlouhá. 
 

258/2015 Cyklistická akce Slušovický okruh 
Rada města schválila spoluúčast  na pořádání tradiční cyklistické akce 
Slušovický okruh dne 19. 9. 2015.  
 

259/2015 Dodatek smlouvy na zpracování mezd 
Rada města neschválila dodatek s firmou KVASAR na zpracování mezd 
zaměstnanců města a pověřila starostu jednat o snížení navrženého 
navýšení.  
 

260/2015 Dětský bazárek 
Rada města schválila bezplatné použití prostor bývalé knihovny v domě 
č.p. 160 a bezplatné zapůjčení stolů pro účely 3. ročníku dětského bazárku 
ve dnech 14. až 16. 10. 2015. 
 

261/2015 Prodloužení nočního klidu 
Rada města schválila prodloužení nočního klidu pro taneční zábavu dne 
19. 9. 2015 na venkovní terase budovy SUD na ul. Dostihové do 24,00 
hodin. 
 
 
 



262/2015 Odměna za dárcovství krve 
Rada města vzala na vědomí oznámení transfúzního oddělení Krajské 
nemocnice Tomáše Bati o dosažení 50 bezplatných odběrů krve od pana 
Karla Jarcovjáka.  
 

263/2015 Pronájem (prodej) pozemků v ul. Na Hrázi 
Rada města nesouhlasí  s pronájmem ani prodejem částí pozemku v ul. Na 
Hrázi vzhledem ke skutečnosti, že tento pozemek město Slušovice 
bezplatně nabylo od státu a doposud se nepodařilo získat jednoznačné 
vyjádření, zda případný pronájem či prodej by nebyl v rozporu 
s bezúplatným převodem. 
 

264/2015 Zastupitelstvo města 
Rada města schválila konání zastupitelstva dne 23. 9. 2015 
včetně  programu jednání. 
 

265/2015 Rozpočtové změny 
Rada města projednala rozpočtové změny a tyto předloží ke schválení na 
jednání zastupitelstva. 
 

266-267/2015 Majetkové záležitosti 
Firma E.ON zaslala návrh nového vedení v lokalitě kolem rakovského 
kříže pro účely budování nové trafostanice v oblasti pro bydlení 
navazující na zastavěnou část obce Zádveřice-Raková. 
Rada města doporučí zastupitelstvu požadovat po firmě E.ON provést 
nové vedení VN v kabelové variantě pro stavbu „Raková, VN,  TS a NN“. 
 
Rada města doporučí zastupitelstvu: 

− schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1101  
− schválit záměr prodeje části pozemku  704/1  
− schválit záměr prodeje p. č. 1471/26  
− schválit odkoupení pozemků v dostihovém areálu včetně 

veškerých nákladů spojených s převodem  
− schválit odkoupení pozemku p. č.  345/10 o výměře  193 m2  

 
  
  

 


