
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  27/2015 
ze dne  23.  9.  2015 

 
 
 

268/2015 Kvasar, spol. s r. o. – dodatek ke smlouvě 
Rada města schválila dodatek č. 1/2015 ke Smlouvě V/1203234 o úpravě 
cen poskytovaných služeb pro město Slušovice. Výše dohodnuté ceny je 
sjednána na dobu 5 let. 
 

269/2015 Prodloužení pronájmu bytů 
Rada města schválila prodloužení nájmu v obecních bytech pro některé 
nájemníky domů č.p. 197 a 313. 
 

270/2015 Veřejnosprávní kontrola města Slušovice a jeho příspěvkových 
organizací 
Rada města vzala na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol 
hospodaření města Slušovice a příspěvkových organizací města  (základní 
škola, mateřská škola Sluníčko a Služby města Slušovice), které provedl 
kontrolní výbor. 
 

271/2015 Převedení pozemků od státu do vlastnictví města 
Rada města na základě  připomínek Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových schválila upravené žádosti na bezúplatný převod 
pozemků pro  město Slušovice, které jsou ve vlastnictví úřadu.  
 

272/2015 Žádost o prominutí nájmu za venkovní a vnitřní prostory sokolovny 
Rada města schválila bezplatný pronájem sokolské zahrady spolku 
Slušovjánek při pořádání III. Dýňových slavností dne 11. října 2015 od 13 
do 18 hodin a v případě nepříznivého počasí bezplatné využití prostor 
sokolovny. 
 

273/2015 Pronájem pozemků na dostihové dráze 
Rada města pověřila starostu oslovit vlastníky pozemků na dostihové 
dráze, kteří doposud nepodepsali smlouvu o pronájmu pozemků. 
 

274/2015 Žádost o pronájem místnosti – bývalá knihovna 
Rada města schválila záměr pronájmu místnosti v domě č. 160 (bývalá 
knihovna).  
 

275/2015 Žádost  o bezplatný pronájem malé tělocvičny základní školy 
Rada města schválila bezplatný pronájem malé tělocvičny základní školy 
Slušovice pro mažoretky ze Slušovic. 
 

276/2015 Žádost o bezplatný pronájem sokolovny při akci StarDance 
Rada města schválila bezplatný pronájem sokolovny pro akci StarDance, 
která se uskuteční v termínu 18. 12. 2015, jako podporu pro tuto novou 
kulturní akci ve Slušovicích. 
 



277/2015 Finanční dar Základní škole Slušovice 
Rada města schválila  podle zákona č. 250/2000 Sb., § 27, odst. 5, písm. 
b)  darovací smlouvu,  na základě  které darovala  firma greiner packaging 
slušovice Základní škole Slušovice neúčelový  finanční dar ve výši  
20 000 Kč.  
 

278/2015 Pronájem sokolovny – divadelní představení 
Rada města schválila bezplatný pronájem sokolovny na divadelní 
představení pořádané Nadačním fondem pro rozvoj a podporu Slušovic 
dne 24. 10. 2015. 
 

279/2015 Žádost sdružení IZAP o finanční příspěvek 
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč sdružení pro 
integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Zlín – IZAP, jejichž 
služby příležitostně využívají dvě klientky ze Slušovic. Podmínkou je 
podání žádosti dle schválené metodiky. 
 

280/2015 Platový výměr pro nového ředitele SMS, p.o. 
Rada města schválila platový výměr řediteli Služeb  města Slušovice, p. o.  
 

281/2015 Odměna vedoucí SÚ 
Rada města schválila odměnu vedoucí stavebního úřadu za výsledek 
kontroly stavebního úřadu, kterou provedl Krajský úřad ZK. 
 

  
 


