
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  32/2015 

ze dne  23.  11.  2015 
 

331/2015 Darovací smlouva – finanční dar za 50 bezplatných odběrů krve 
Rada města schválila darovací smlouvu, na základě které město poskytuje 
finanční dar panu Karlu Jarcovjákovi za 50 bezplatných odběrů krve 
v hematologicko-transfuzním oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve 
Zlíně. 
 

332/2015 Darovací smlouva – finanční dar za 50 bezplatných odběrů krve 
Rada města schválila darovací smlouvu, na základě které město poskytuje 
finanční dar panu Milanu Brázdovi za 50 bezplatných odběrů krve 
v hematologicko-transfuzním oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve 
Zlíně. 
 

333-5/2015 2. Smlouvy o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení 
práva věcného břemene – Prodloužení inženýrských sítí ul. Školní 
Rada města schválila Smlouvy o právu provést stavbu a o budoucí 
smlouvě o zřízení práva věcného břemene uzavřené na akci „Prodloužení 
inženýrských sítí ul. Školní“. 
 

336/2015 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. Dotace ve výši 45 000 Kč bude použita na materiálové 
vybavení, pro rozhodčí a na administrativní postup. 
 

337/2015 Finanční dar 
Rada města schválila smlouvu o  přijetí finančního daru od občanského 
sdružení DOSTIHY SLUŠOVICE.  
 

338/2015 Silvestrovský ohňostroj 
Rada města schválila konání půlnočního silvestrovského ohňostroje. 
 

339/2015 Smlouva o výpůjčce – nádoby na bioodpad 
Rada města schválila smlouvu o výpůjčce s DSO-Mikroregionem 
Slušovicko na 17 kusů 1 100 litrových nádob na bioodpad, které byly 
pořízeny mikroregionem v rámci společného projektu „Doplnění separace 
odpadu v MRS“  s využitím dotace z OPŽP a veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města  ve výši 19 107,19 Kč na nákup těchto 
nádob na bioodpad. 
 

340/2015 Smlouva o výpůjčce části fotbalového stadionu - připomínky 
Starosta seznámil radu s připomínkami FC Slušovice ke smlouvě o 
výpůjčce části fotbalového stadionu. 
Rada města pověřuje starostu k jednání s vedením FC Slušovice o 
úpravách smlouvy s tím, že trvá na uzavření výpůjčky na dobu neurčitou. 
  



  
  
341/2015 Schválení odměny 

Rada města schválila odměny ředitelům příspěvkových organizací a 
vedoucí stavebního úřadu.  
 

342/2015 Jednání zastupitelstva 
Rada města schválila termín konání zastupitelstva dne 14. 12. 2015 v 16 
hodin s programem:  
1. Schválení rozpočtových změn  roku 2015 
2. Schválení rozpočtu na rok 2016 
3. Úprava rozpočtového výhledu na rok 2016 
4. Schválení zadání změny územního plánu 
5. Majetkové záležitosti 
6. Různé  
 

343/2015 Návrh rozpočtu města na rok 2016 
Rada města schválila návrh rozpočtu města na rok 2016. 
 

344-350/2015 Návrhy rady města k bodům připravených k projednání na zasedání 
zastupitelstva dne 14. 12. 2015  
a) Žádost Petra a Hany Janků – prodej části pozemku p. č. 1101 
b) Žádost Rudolfa Horáka – prodej části pozemku p. č. 704/1 
c) Žádost  firmy JAPAVO – prodej pozemku p. č. 1471/26 
d) Vykoupení pozemků v dostihovém areálu 
e) Schválení smluv o zřízení věcného břemene – E.ON ČR 
f) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene -  
akce „Slušovice, propoj VN728, kab. VN“. 
g) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí – kabelová smyčka NN – k RD 
ul. Hřbitovní 
h) Bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví České republiky do majetku 
města 
 
 

  
  
  
  
  

 


