
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  40/2016 
ze dne  7.  3.  2016 

 
 

424/2016 Zadávací studie pro cyklostezku 
Rada města souhlasí se zadáním zadávací studie pro cyklostezku 
Slušovice – Zádveřice projektové kanceláři A-S Ing. Ladislav Alster. 
 

425/2016 Prodloužení pronájmu garáží 
Rada města schválila prodloužení nájmu garáží. 
 

426/2016 Aktualizace pasportu místních komunikací 
Rada města schválila zadání zpracování aktualizace pasportu místních 
komunikací  Ing. Danielu Hnitkovi za cenu 13 000 Kč vč. DPH.  
 

427/2016 Dodatek smlouvy o spolupráci při zpětném odběru elektrozařízení 
Rada města schválila Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci při zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení kontejnerů uzavřený s firmou ASEKOL, 
kterým se rozšíří počet červených sběrných kontejnerů na elektroodpad 
rozmístěných ve městě Slušovice o 2 kusy.  
 

428/2016 Připomínka ke zřízení nového místa veřejného osvětlení 
Rada rozhodla, že světlo v ul. Družstevní zůstane v provozu  a  jeho 
svítivost bude snížena o jednu zářivku. 
 

429/2016 Schválení protokolu o schvalování účetní závěrky Služeb města 
Slušovice za rok 2015 
Rada města schválila protokol účetní závěrky Služeb města Slušovice za 
rok 2015. 
 

430/2016 Schválení protokolu o schvalování účetní závěrky Základní školy 
Slušovice za rok 2015 
Rada města schválila protokol účetní závěrky Základní školy Slušovice za 
rok 2015. 
 

431/2016 Schválení protokolu o schvalování účetní závěrky Mate řské  školy 
Sluníčko Slušovice za rok 2015 
Rada města schválila protokol účetní závěrky Mateřské školy Sluníčko 
Slušovice za rok 2015. 
 

432/2016 Mzdové záležitosti 
Rada města projednala mzdové záležitosti. 
 

433/2016 Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje ZK v uplynulém 
období 2012-2016  
Rada města vzala na vědomí Návrh zprávy o uplatňování zásad územního 
rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2012-2016  bez připomínek. 
 



434/2016 Schválení smlouvy o úschově a správě peněz a listin 
Rada města schválila Smlouvu o úschově a správě peněz a listin z důvodu 
úschovy financí města při odkupu pozemků. 
 

435/2016 Program a příprava zasedání zastupitelstva dne 21. 3. 2016 
Rada schválila program zastupitelstva. 
 

436/2016 Návrh protokolu o schvalování účetní uzávěrky m ěsta Slušovice za 
rok 2015 
Rada města předloží zastupitelstvu ke schválení návrh protokolu o 
schvalování účetní závěrky města Slušovice za rok 2015. 
 

437/2016 Závěrečný účet města Slušovice za r. 2015 
Rada města předloží zastupitelstvu ke schválení návrh závěrečného účtu 
města Slušovice za r. 2015.  
 

438/2016 Závěrečný účet Mikroregionu Slušovicko za r. 2015 
Rada města předloží zastupitelstvu ke schválení návrh závěrečného účtu 
DSO - Mikroregionu Slušovicko za r. 2015.  
 

439/2016 Rozpočtové změny  
Rada města předloží zastupitelstvu schválit rozpočtové změny. 
 

440/2016 Majetkové záležitosti 
Rada města přeloží zastupitelstvu ke schválení majetkoprávní záležitosti. 
 

  
  
  

 


