
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  41/2016 
ze dne  23.  3.  2016 

 
 

441/2016 Veřejnoprávní smlouva  
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a SDH 
Slušovice. Dotace ve výši 45 000 Kč bude použita částečně na podporu 
soutěžní činnosti SDH 40 000 Kč - startovné při soutěžích, nákup 
materiálu, školení, pronájem tělocvičny, plavání a nákup sportovního 
vybavení a příspěvek na kulturní činnost SDH 5 000 Kč - na propagaci, 
stravné pro soutěžící a pořadatele, pronájem sokolovny, příspěvek do 
tomboly. 

442/2016 Veřejnoprávní smlouva  
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a SDH 
Slušovice. Dotace ve výši 30 000 Kč bude použita pro SDH – ochotnický 
divadelní spolek na nákup materiálu, vybavení pro činnost spolku, platby 
za režii a propagaci. 

 
443/2016 Smlouva na odběr pohonných hmot 

Rada města schválila smlouvu mezi Městem Slušovice a společností 
ALITRON CZ na odběr pohonných hmot na tankovací kartu. 
 

444/2016 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Rada města nesouhlasí s poskytnutím dotace FC Slušovice a to vzhledem 
ke skutečnosti, že hlavní dotace ve výši 310  000 Kč byla schválena  před 
několika dny v zastupitelstvu a dále ke skutečnosti, že ještě ani nezačala 
letošní fotbalová sezóna. 
 

445/2016 Pachtovní smlouva – Lesní družstvo SG Janůvky  
Rada schválila pachtovní smlouvu dle nového návrhu zaslaného 
předsednictvím družstva s výší pachtovného 4 000 Kč/rok.  Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2018. 
 

446/2016 Nová myčka do sokolovny 
Rada města souhlasí s nákupem myčky Winterhalter UCM-bistro  
doplněnou o reverzní osmozu a elektronický změkčovač vody. 
 

447/2016 Smlouva o dílo – PD na zastřešení hasičské zbrojnice 
Rada města schválila smlouvu o dílo, na základě které bude vypracována 
projektová dokumentace  na zastřešení hasičské zbrojnice včetně sušicí 
věže.  
 
 
 
 



448/2016 Pronájem pozemku panu Bartoňovi 
Rada města schválila pronájem části pozemku  p. č. 1486 o výměře  cca 
300 m2.   
 

449/2016 Smlouva o ukládání biologického odpadu 
Rada města schválila smlouvu o ukládání biologicky rozložitelných 
zbytků – biomasy s obcí Ostrata, na základě které může město odevzdávat 
obci Ostrata biologický odpad. 
. 

450/2016 Průjezd rychlostní zkoušky – Barum Czech Rally  
Rada města na základě žádosti s Barum Czech Rally Zlín souhlasí  
s průjezdem  rychlostní zkoušky, která se bude konat 27. 8. 2016 převážně 
v lokalitě severně od dostihové dráhy, rybníku Reneta a nového AB za 
podmínek: 

• zajištění uzavírek komunikací 
• informování majitelů provozoven, golfového klubu a Dostihů 

Slušovice, o.s.  
• zajištění bezproblémového zásobování a docházení zaměstnanců 

do  provozoven v dostihovém areálu po uzavření komunikace,  
• zajištění úklidu areálu a případné odstranění poškození na 

vybavení areálu,  
• předání areálu  zástupci města v pondělí, po ukončení akce za 

účelem kontroly úklidu. 
 

451/2016 Odměna za dobrovolné dárcovství 
Rada města na základě návrhu Českého červeného kříže schválila dar 
dvěma dobrovolným dárcům krve. Finanční dar bude předán na některé 
z příštích zasedání rady osobně oběma oceněným. 
 

452/2016 Doplnění projektu rekonstrukce sokolské zahrady 
Rada města rozhodla o doplnění projektu sokolské zahrady o malé 
koupaliště pro děti ve východní lokalitě za zpevněnou plochou pod ulicí 
Slunečnou.  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 


