
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  30/2015 
ze dne  2.  11.  2015 

 
 
 

303/2015 Výběrové řízení – plynová kotelna pro tělocvičnu ZŠ Slušovice 
Rada Města Slušovice na základě hodnocení hodnotící komise v souladu s 
ustanovením   § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,  rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – 
nejnižší nabídkové ceny na veřejnou zakázku na stavební práce „Základní 
škola, ul. Školní č.p. 222, Plynová kotelna pro Tělocvičnu“. Zakázku bude 
provádět firma Kamil Elšík, Slušovice. 
 

304/2015 Darovací smlouva – POKART 
Rada města schválila darovací smlouvu uzavřenou mezi městem 
Slušovice a firmou POKART. Touto darovací smlouvou  poskytuje firma 
POKART Městu Slušovice peněžitý dar  jako příspěvek na stavbu, údržbu 
a revize dětských hřišť na území města Slušovice. 
 

3052015 Hospodaření města k 30. 9. 2015 
Rada města vzala na vědomí hospodaření města k 30. 9. 2015. 
 

306/2015 Dary u příležitosti 65 a 70 let společného života 
Rada města schválila u příležitosti 65 a 70 let společného života předání 
finanční hotovosti 2 000 Kč, dárkový koš v hodnotě 1 000 Kč, květiny a 
fotoalbum. 
 

307/2015 Odměna za dárcovství krve 
Rada města  na základě oznámení transfúzního oddělení Krajské 
nemocnice Tomáše Bati o dosažení 50 bezplatných odběrů krve od pana 
Milana Brázdy  rozhodla o finančním ocenění. 
 

308/2015 Úprava smluv na pronájem pozemků na dostihové dráze 
Rada na základě nejčastějších připomínek vlastníků pozemků na 
dostihové dráze schválila  možné úpravy nájemních smluv. 
 

309/2015 Smlouva o výpůjčce části fotbalového stadionu 
Rada města schválila návrh smlouvy o výpůjčce části fotbalového 
stadionu pro účely fotbalového sportu, která bude předložena vedení 
FC Slušovice. 
 

310/2015 
 

Záměr pronájmu dostihového areálu 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu dostihového areálu pro 
účely provozování dostihového sportu a golfu. 
 

311/2015 Reklamace kvality venkovní dlažby u sokolovny 
Rada města souhlasí se zpracováním znaleckého posudku na kvalitu 
venkovní dlažby použité na schodech před vchody do sokolovny. 



312/2015 Používání znaku města 
Rada města na základě žádosti ředitele SMS, p. o.  schválila používání 
znaku města na administrativní a propagační účely. 
 

313/2015 Veřejnoprávní smlouva na hospodaření v lesích 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu na hospodaření v lesích 
z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2 800 Kč. 
 

314/2015 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - SDH 
Rada města schválila smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 17 000 Kč na výdaje spojené s činností 
jednotky SDH Slušovice. 
 

315/2015 Ředitelské volno v ZŠ Slušovice 
Rada města na základě žádosti ředitele ZŠ Slušovice schválila ředitelské 
volno v pondělí 16. 11. 2015.  
 

316/215 Záměr prodloužení pronájmu garáže 
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu garáže v domě č. p. 
621. 
 

317/2015 Výpověď nájmu bytu 
Rada města vzala na vědomí informaci místostarosty o výpovědi nájmu 
bytu v domě č. p. 397 na ul. Školní. 
 

318/2015 Prodloužení pronájmu bytů 
Rada města schválila prodloužení pronájmu některých bytů v domě č. p. 
313 na ul. Slunečná a domě č. p. 590 na ul.  Dostihová. 
 

  
  
  
  

 


