
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  38/2016 

ze dne  15.  2.  2016 
 
 
 

403/2016 Svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města 
Rada města schválila svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města 
v termínu 22. 2. 2016 v 16 hodin v obřadní síni městského úřadu. Na 
programu jednání bude schválení smlouvy o bezúplatném převodu 
pozemku p. č. 266/3 do majetku města Slušovice. 
 

404/2016 Smlouva o právu provést stavbu 
Rada města schválila Smlouvu o právu provést stavbu  na části pozemku 
p. č. 1049/1 pro společnost INTEGRA VD Zlín, na základě které 
společnost Integra provede stavbu parkoviště před víceúčelovou budovou 
ve Slušovicích a město Slušovice se bude podílet na financování chodníku 
podél silnice III/4915 a nasvětlení místa pro přecházení přes tuto 
komunikaci. 
 

405/2016 Záměr pronájmu garáže 
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu garáží. 
 

406/2016 Prodloužení pronájmů 
Rada města schválila prodloužená pronájmů bytů. 
 

407/2016 Žádost o úhradu startovného – hokejový turnaj organizovaný DSO-
Mikroregionem Slušovicko a NF pro rozvoj a podporu Slušovic 
Rada města schválila zaplacení startovného ve výši 5 000 Kč pro 
hokejové družstvo reprezentující město při hokejovém turnaji 
organizovaném Mikroregionem Slušovicko a Nadačním fondem pro 
rozvoj a podporu Slušovic, který se bude konat 19. 3. 2016 na zimním 
stadionu ve Zlíně. 
 

408/2016 Vstup města Slušovice do Sdružení měst a obcí Východní Moravy 
Rada města doporučí na březnovém zasedání zastupitelstva města schválit 
návrh na vstup do Sdružení měst a  obcí Východní Moravy z důvodu 
možnosti využití společných produktů, které toto sdružení poskytuje.  
 

409/2016 Doplnění pasportu MK – příjezdová komunikace k areálu firem 
Quicktrans a Betonárka 
Rada města schválila doplnění pasportu místních komunikací o 
příjezdovou komunikaci k areálům firem Quicktrans a Betonárky ve 
Slušovicích z ulice Školní. O toto doplnění požádala Moravská stavební a 
inženýrská společnost Zlín. 
 
 
 



410/2016 Žádost o pronájem sokolovny – bazárek dětského oblečení 
Rada města neschválila žádost o pronájem sokolovny pro účely bazárku 
oblečení pro děti. Důvodem zamítnutí je udržení dlouhodobého záměru 
nevyužívat sokolovnu k akcím tohoto typu. 
 

411/2016 Žádost o finanční příspěvek - Mažoretky 
Rada města schválila příspěvek ve výši 5 000 Kč na zakoupení nových 
kostýmů pro Mažoretky Genesis Slušovice.   
 

412/2016 Zpracování pasportu budovy městského úřadu 
Rada města souhlasí se zadáním zpracování pasportu budovy městského 
úřadu, který nahradí nekompletní historickou dokumentaci této budovy, 
která neodpovídá současnému stavu.  
 

413/2016 Výběrové řízení na dodavatele výměny oken na fotbalovém stadionu 
Rada města schválila dodavatelem veřejné zakázky „Fotbalový stadion 
Slušovice – výměna oken a zateplení stěn v kabinách“ firmu POLAŠTÍK 
realizace staveb s. r. o. Slušovice, která předložila nejvýhodnější nabídku 
ve výši 335 612 Kč bez DPH. 
 

414/2016 Rozpočtová změna 
Rada města schválila rozpočtovou změnu, kterou dojde v rozpočtu 
k navýšení položky fotbalový stadion - rekonstrukce oken o částku 
210 000 Kč a tuto změnu předloží ke schválení na nejbližším zasedání 
zastupitelstva. 
 

415/2016 Stavební práce na vnější části budovy stadionu 
Rada města schválila zadání  vnějších stavebních úprav okenních výplní 
v části budovy fotbalového stadionu, které jsou nefunkční. Jedná se o 
odstranění starých oken,  zazdění a povrchovou úpravu otvorů po těchto 
oknech. 
 

  
  
  
  
  
  
  

 


