
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  45/2016 
ze dne  16.  5.  2016 

 
 

507/2016 Pronájem pozemků 
Rada města schválila nájemní smlouvu na pronájem části pozemku 
p. č. 890. 
 

508/2016 Pronájem pozemků 
Rada města schválila nájemní smlouvu na pronájem pozemku 
p. č. 1702/2. 
 

509/2016 Pronájem pozemků 
Rada města schválila nájemní smlouvu na pronájem části pozemku 
p. č. 434/4. 
 

510/2016 Záměr pronájmu pozemků 
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemků p. č. 1467/45 a p. č. 
1467/46 o celkové výměře 280 m2 pro účely pronájmu pod buňkovou 
sestavou, která je postavena na těchto pozemcích. 
 

511/2016 Zaslání žádosti o odkoupení pozemku  
Rada města souhlasí se zasláním žádosti na odprodej či případně směnu 
části jeho pozemku p. č.  1630/15. Záměrem této žádosti je propojení 
městských pozemků pro zajištění dostupnosti lokality chatařské osady 
Manovo. 
 

512/2016 Vedení 2x110 kV Slavičín – Slušovice 
Rada po projednání žádosti SAG-elektrovod Brno konstatovala, že nemá 
žádné připomínky ani požadavky pro  akci 2x 110 kV Slavičín – 
Slušovice, pokud bude vedena v platném koridoru územně plánovací 
dokumentace města Slušovice. 
 

513/2016 Smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Slušovice, T2, T7 a 
VN obnova“ 
Rada města schválila smlouvy o zřízení VB  č. OT-014330033617/001 a 
č. OT-014330033617/010 pro realizovanou stavbu „Slušovice, T2, T7 a 
VN obnova“. 
 

514/2016 Smlouva o právu provést stavbu 
Rada města schválila smlouvu o právu provést stavbu pro přípojku NN 
stavby Ing. Stanislava Manďáka. 
 

515/2015 Pronájem nebytových prostor – Nízkoprahové centrum 
Rada města schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor v části budovy 
č. p. 558 se společností  Domino cz, o.p.s. Zlín pro provozování 
nízkoprahového centra pro děti a mládež. 
 



516/2016 Dohoda o úhradě nákladů souvisejících s provozem Nízkoprahového 
centra 
Rada města schválila dohodu o úhradě nákladů mezi městem Slušovice a 
DOMINEM cz, o.p.s. Zlín souvisejících s provozováním nízkoprahového 
centra pro děti a mládež v části budovy č. p. 558.  
 

517/2016 Smlouva o výpůjčce nebytových prostor – Komunitní centrum pro 
rodinu 
Rada města schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v části 
budovy č. p. 558 se spol. DOMINO cz, o. p. s. Zlín pro účely provozu 
komunitního centra pro rodinu. 
 

518/2016 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a DOMINO 
cz, o. p. s. Zlín. Dotace ve výši 15 000 Kč bude použita na úhradu 
provozních nákladů sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež ve Slušovicích.  
 

519/2016 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 
Rada města schválila veřejnoprávní o poskytnutí individuální  dotace 
z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a DOMINO cz, o. p. 
s. Zlín. Dotace ve výši 10 000 Kč bude použita na úhradu provozních 
nákladů projektu Skládanka pro rodiny, který je zaměřen na předcházení 
negativních jevů v rodinách.  
 

520/2016 Nabídka na vstup města Slušovice do svazku obcí Čisté Zlínsko  
Rada města neschválila nabídku statutárního města Zlín na účast města 
Slušovice v plánovaném svazku obcí Čisté Zlínsko, který je zaměřen na 
spolupráci obcí s technickými službami Zlín v oblasti odpadového 
hospodářství. 
 

521/2016   Rezervace v sokolovně 
Rada města schválila rezervační smlouvu o nájmu, která bude uzavírána 
při sjednávání pronájmu v nové sokolovně. Smlouva bude sepsána se 
všemi nájemníky, kteří mají rezervován nájem na rok 2017 a s novými 
nájemníky od data schválení. Smlouva obsahuje kauci ve výši 50% 
nájemného a její nevrácení, pokud bude od rezervace odstoupeno ve lhůtě 
kratší než 3 měsíce.. 
 

  
  
  
  

 


