
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  39/2016 

ze dne  29.  2.  2016 
 
 

416/2016 Systém náležité péče 
Rada města schválila, že v roce 2015 nedošlo k žádným změnám 
v systému náležité péče hospodářského subjektu města Slušovice 
uvádějící poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského 
subjektu. 
 

417/2016 Konání bazárku dětského oblečení 
Rada města na základě výzvy z mimořádného zastupitelstva opětovně 
projednala konání bazárku dětského oblečení v prostorách sokolovny a 
trvá na svém původním rozhodnutí (usn. č. 410/2016 ze dne 15. 2. 2016) 
z důvodu   zachování záměru nevyužívat prostory sokolovny pro prodejní 
akce. 
 

418/2016 Veřejnoprávní smlouva 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a 
Římskokatolickou farností Slušovice. Dotace ve výši 35 000 Kč bude 
použita částečně na provozní náklady kostela ve výši 20 000 Kč a pro 
chrámový sbor ve výši 15 000 Kč. 
 

419/2016 Příspěvek na pořízení dresů 
Rada města souhlasí s úhradou části nákladů ve výši 11 253 Kč vč. DPH 
na pořízení výstroje pro hokejový tým, který bude reprezentovat město při 
turnaji mikroregionu dne  19. 3. 2016. 
 

420/2016 Finanční příspěvek na dětský karneval 
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 5000 Kč na dětský 
karneval pořádaný MŠ Sluníčkem a městem Slušovice. 
 

421/2016 Smlouva o právu provést stavbu 
Rada města schválila smlouvu o právu provést stavbu RD na p. č. 1483/1. 
Pro napojení sítí a výstavbu přístupového chodníku a příjezdové 
komunikace k domu budou stavbu realizovat na pozemku města p. č.  
66/1. 
 

422/2016 Pronájem části pozemku p. č. 1486  
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku 
p. č. 1486 o rozměrech cca 300 m2.   
 

423/2016 Výběrové řízení – oprava kříže naproti benzinky  
Rada města na základě předložených nabídek schválila realizaci 
restauračních prací kříže v ul. Školní Mgr. Martinu Slovákovi, Veselí nad 
Moravou, který předložil výhodnější cenovou nabídku. 

  
  


