
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  33/2015 

ze dne  7.  12.  2015 
 

351/2015 Nájemní smlouva 
Rada města schválila nájemní smlouvu na pronájem části budovy 
č. p. 558 (Nízkoprahové centrum) novému nájemci České 
telekomunikační infrastruktuře (nástupnické organizaci společnosti 
Telefónica Czech Republic).   
Smlouva je uzavřena na dobu 7 let a roční nájemné činí 60 000 Kč. 
 

352/2015 Smlouva o výpůjčce kontejnerů na bioodpad 
Rada města schválila smlouvu o výpůjčce 17 kusů  1 100 litrových 
plastových kontejnerů na bioodpad od DSO-Mikroregionu Slušovicko. 
Doba výpůjčky se sjednává na dobu určitou 5 let. 
 

353/2015 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace  
Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 8 000 Kč  za uskutečněné zásahy jednotky SDH. 
 

354/2015 Finanční dary pro ZŠ Slušovice 
Rada města schválila  podle zákona č. 250/2000 Sb., § 27, odst. 5, písm. 
b)  darovací smlouvy,  na základě  kterých následující firmy poskytnou  
Základní škole Slušovice neúčelový  finanční dar: 
Fagus, a.s.    20 000 Kč 
Zdema, s. r. o.        5 000 Kč 
Závod biochemických služeb  10 000 Kč 
Partr spol. s r. o.      6 000 Kč 
Oxalis spol. s r. o.      5 000 Kč 
Sklenářství Nonstop     5 000 Kč 
Vraník s. r. o.     10 000 Kč 
Brola spol. s r. o.   10 000 Kč 
SWS, a.s.    10 000 Kč 
 

355/2015 Prodloužení pronájmu bytů 
Rada města schválila prodloužení pronájmu obecních bytů.  
 

356/2015 Záměr pronájmu bytu 
Rada města schválila záměr pronájmu bytu v domě č. p. 397 na ulici 
Školní. 
 

357/2015 Prodloužení pronájmu garáže 
Rada města schválila prodloužení pronájmu garáže v domě č. p. 621. 
 

358/2015  Souhlas vlastníka nebytových prostor 
Rada města souhlasí s umístěním výherních hracích přístrojů v Pivnici 
Stadion, Slušovice.  
 

 
 

 



359/2015 Žádost o přehodnocení poskytnutí dotace  
Rada města schválila dotaci pro družstvo invalidů Integra ve výši 5 000 
Kč na částečnou úhradu nákladů zvukaře při koncertu Olgy Lounové dne 
9. 12. 2015. 
 

360/2015 Pachtovní smlouva 
Rada města schválila pachtovní smlouvu uzavřenou mezi Městem 
Slušovice a lesním družstvem Sýkorné na pronájem lesních pozemků o 
celkové výměře 31 085 m2. 
 

361/2015 Plán inventur  
Rada města schválila přílohu č. 5  ke  směrnici pro provedení 
inventarizace majetku  a závazků města Slušovice za rok 2015. 
 

362/2015 Návrh rozpočtových změn  
Rada města doporučí zastupitelstvu  na zasedání dne 4. 12.  2015 schválit 
návrh rozpočtových změn roku 2015.   
 

363/2015 Žádost o snížení poplatku za připojení na inženýrské sítě 
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit snížení poplatku za připojení 
na sítě na ul. Hřbitovní pro stavebníka, který si vybuduje vlastní tlakovou 
kanalizaci. 
 

364/2015 Žádost o půjčku ze sociálního fondu 
Rada předloží zastupitelstvu žádost o půjčku ze sociálního fondu na 
dovybavení bytu. 
 

  
  
  
  
  
  
  

      


