
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  35/2015 

ze dne  10.  12.  2015 
 
 
 

369/2015 Závěrečné rozpočtové změny 
USNESENÍ č.  369/2015 
Rada města schválila rozpočtové změny v hospodaření města Slušovice za 
rok 2015. S obsahem projednání tohoto bodu budou členové 
zastupitelstva seznámeni na nejbližším zasedání zastupitelstva.  
 

370/2015 Záměr pronájmu parkovacího místa  
Rada města schválila záměr pronájmu parkovacího místa č. 26 na sídlišti 
Padělky. 
 

371/2015 Bytový textil Polášek – změna právní subjektivity 
Rada města schválila dodatek k nájemní smlouvě, ve kterém budou 
zaneseny změny právní subjektivity firmy Bytový textil. 
 

372/2015 Smlouva o právu provést stavbu 
Rada města schválila smlouvu o právu provést stavbu „Úprava 
komunikace k zahrádkářské osadě Manovo“ na pozemcích p. č. 1646/2, 
p. č. 11647/3 a p. č. 1669/2 mezi Městem Slušovice a paní Vladislavou 
Vicki Rotter. 
 

373/2015 Smlouva o právu provést stavbu 
Rada města schválila smlouvu o právu provést stavbu „Úprava 
komunikace k zahrádkářské osadě Manovo“ na pozemcích p. č. 1646/2, 
p. č. 11647/3 a p. č. 1669/2 mezi Městem Slušovice a paní Boženou 
Hozovou. 
 

374/2015 Pojistná smlouva na osobní automobil YETI 
Rada města schválila pojistnou smlouvu  na havarijní pojištění 
s pojišťovnou Alianz na osobní vůz YETI. 
 

375/2015 Použití znaku města 
Rada města schválila použití znaku města v obrazové příloze vědecké 
publikace Klíč ke znakům měst České republiky, která bude vydána 
v rámci ediční řady Moravské zemské knihovny v Brně.  
 

376/2015 Motoristická akce Ve stopě Valašské zimy – memoriál Josefa Sláčíka 
Rada města schválila konání amatérské motoristické akce Ve stopě 
Valašské zimy – memoriál Josefa Sláčíka, který se bude konat 6. 2. 2016 
od 8,30 do 16 hodin. Na katastru města se pojede po komunikaci od 
rakovského kříže k silnici na Vizovice a v zatáčce u Březovského kříže 
při průjezdu od hvozdenského potoka směrem na Březovou. Podmínkou 
je zaplacení kauce ve výši 10 000 Kč na zajištění řádného úklidu a  



souhlas majitelů provozoven, které budou omezeny uzavírkami 
soutěžních tratí. Rada města nesouhlasí s průjezdem vozidel od 
rakovského kříže po ulici Příkrou. 
 

377/2015 Platový výměr  
Rada města schválila platový výměr řediteli SMS platný od 1. 12. 2015, 
ve kterém je stanoven  osobní příplatek. 
 

378/2015 Prodloužení parkovacích míst na sídlišti Padělky 
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu parkovacích míst č. 2, 
6, 9, 15, 21 a 24 na sídlišti Padělky. 
 

379/2015 Návrh smlouvy na přípravu žádosti k projektu „Vybudování 
dětského hřiště ve Slušovicích“ 
Rada města schválila smlouvu o dílo mezi městem Slušovice a Ing. 
Naděždou Klvaňovou na přípravu žádosti a příloh k projektu 
„Vybudování dětského hřiště ve Slušovicích“ za cenu 5 000 Kč.   
 

380/2015 Podání žádost o dotaci 
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu MŠMT 
č. 133510 na rekonstrukci víceúčelového sportoviště ve Slušovicích. 
 

  
  
  
  
  
  

 


