
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  43/2016 
ze dne  18. 4 .  2016 

 
 

461/2016 Záměr pronájmu pozemků 
Rada města schválila záměr pronájmu části městského pozemku p. č. 890 
o vým. 115 m2. 
 

462/2016 Záměr pronájmu pozemků 
Rada města schválila záměr pronájmu městského pozemku p. č. 1701/2 o 
vým. 522 m2. 
 

463/2016 Nové ceny pronájmu v sokolovně 
Rada města schválila nové ceny pronájmu  v sokolovně od 1. 5. 2016: 
Kuchyňka  -  4 000 Kč 
Sál  -  3 000 Kč 
Zasedací místnost  -  1 500 Kč 
 

464/2016 Schválení mandátní smlouvy s firmou MCI Servis Zlín 
Rada města schválila mandátní smlouvy s firmou MCI Servis na 
provedení výběrového řízení na zakázku „Úprava komunikace 
k zahrádkářské osadě Manovo“  a mandátní smlouvu s firmou MCI Servis 
Zlín na provedení výběrového řízení  na zakázku „Rekonstrukce 
komunikace ul. Cirón“. 
  

465/2016 Směna pozemků 
Starosta informoval o jednání týkající se směny pozemků pod místními 
komunikacemi za fotbalovým stadionem.  
 

466/2016 Zpracování změny č. 1 ÚPS 
Rada města rozhodla o zadání zpracování změny č. 1 ÚP Slušovice firmě 
ARCH TEAM Brno, která nabídla nejpropracovanější harmonogram 
zpracování. 
 

467/2016 Souhlas s výstavbou oplocení 
Rada města souhlasí s výstavbou oplocení části obecního  pozemku 
p. č. 434/4. 
 

468/2016 Pronájem části pozemku p. č. 434/4 
Rada města na základě souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části  
pozemku p .č. 434/4.  
 

469/2016 Návrh na výstavbu koupací části na sokolské zahradě 
Rada města, že nebude rozšiřovat zakázku pro ARCHDESIGN Brno, 
která zpracovává zakázku sokolské zahrady, o uvažovanou koupací část.    
Na příštím zasedání zastupitelstva bude předložen ke schválení návrh na 
výběr  mezi rozšířením ploch na sokolské zahradě o uvažovanou koupací 
část a koupacím biotopem na dostihové dráze. 



 
470-479/2016 Veřejnoprávní smlouvy 

Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu 6/2016  o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a 
společností IZAP – Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a 
mládeže Zlín „Chceme žít s vámi“. Dotace ve výši 2 000 Kč bude použita 
na provoz sociální služby Centra denních služeb. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu 7/2016  o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a 
společností DOSTIHY Slušovice, o. s.. Dotace ve výši 50 000 Kč bude 
použita na úhradu ceny dostihu „Cena města Slušovice“. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu 8/2016  o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a 
Slušovjánkem z. s. Slušovice.  
Dotace ve výši 30 000 Kč bude použita – 10 000 Kč pro  Klub maminek a 
20 000 Kč pro Slušovjánek. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu 9/2016  o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a 
SK Slušovice, občanským sdružením. Dotace ve výši 50 000 Kč bude 
použita na náklady na sportovní činnost, především pronájem haly a na 
úpravu chaty na Příschlopě – rekonstrukce vstupní části. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu 10/2016  o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a 
Nadačním fondem pro rozvoj a podporu Slušovic. Dotace ve výši 50 000 
Kč bude použita na úhradu nákladů spojených s pořádáním akcí 
nadačního fondu (doprava, pořádání akcí pro občany města, děti MŠ), na 
pronájem nové sokolovny a  náklady na volnočasové aktivity. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu 11/2016  o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a 
DOTEK o. p. s. . Dotace ve výši 30 000 Kč bude použita na zajištění 
ošetřovatelských, hygienických a ochranných pomůcek při zajišťování 
služeb. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu 12/2016  o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a 
společností ONYX Zlín, o.p.s.. Dotace ve výši 3 000 Kč bude použita na 
zdravotní materiál, ekonomické služby, udržování vozidla. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu 13/2016  o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a 
Domov pro seniory Lukov, p. o.. Dotace ve výši 20 000 Kč bude použita 
na zlepšení vybavení pro klienty domova. 
 
 
 



Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu 14/2016  o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a 
Spolek přátel hradu Lukov. Dotace ve výši 3 000 Kč bude použita na 
památkovou obnovu hradu, náklady na vybudování expozic, stavební 
materiál. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu 15/2016  o poskytnutí 
individuální  dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slušovice. Dotace ve 
výši 10 000 Kč bude použita na úhradu pojištění budov a majetku 
organizace. 
 

480/2016 Kapacita školního klubu 
Rada města na základě doporučení ředitele školy stanovila kapacitu  
Školního klubu  na 450 žáků. 
 

481/2016 Vysprávky výtluků na místních a účelových komunikacích 
Rada rozhodla o rozsahu vysprávek výtluků na místních a účelových 
komunikacích. 
 

482/2016 Změny kategorií pozemních komunikací 
Rada města souhlasí se změnou kategorie pozemních komunikací  ve 
městě Slušovice do kategorie místních komunikací. 
 

483/2016 Informace ředitele příspěvkové organizace Služeb města Slušovice 
Ředitel SMS informoval radu o doporučení na  doplnění hydrantu 
v lokalitě prodejny pana Sanytráka. Vzhledem k dostatečnému pokrytí 
města hlavně hydranty v šachtách,  nebude v tomto místě hydrant nově 
zřizován. 
Dále informoval radu o několika požadavcích, které zaslali obyvatelé 
domu č. 590. 
 

484-485/2016 Záměr výpůjčky a pronájmu budovy nízkoprahového centra 
Rada města schválila záměr výpůjčky části budovy nízkoprahového 
centra č. p. 558 na pozemku p. č. 217 pro účely komunitního centra pro 
rodinu v dopoledních hodinách od  8,00 do 11,30 hodin. 
 
Rada města schválila záměr  pronájmu budovy nízkoprahového centra č. 
p. 558 na pozemku p. č. 217. Cílem tohoto záměru je převod stávajícího   
smluvního vztahu – výpůjčce na provoz do nového smluvního vztahu - do 
pronájmu a to v odpoledních hodinách od 12 do 18 hodin. 
 

486/2016 Žádost o pronájem vodní plochy na dostihové dráze 
Rada města zamítla žádost Moravského rybářského svazu z. s,,  pobočný 
spolek Zlín o pronájem vodní plochy na dostihové dráze ve Slušovicích 
z důvodu, že nelze do prostoru dostihové dráhy k současným aktivitám 
přidávat další. 
 
 
 



487/2016 Smlouva o právu provést stavbu 
Rada města schválila Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p. č.  
502 v k. ú. Slušovice. 
 

  
  

 


