
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  47/2016 

ze dne  30.  5.  2016 
 
 

523/2016 Smlouva o výpůjčce dostihového areálu 
Rada města schválila smlouvu o výpůjčce dostihového areálu uzavřenou 
mezi Městem Slušovice a společností DOSTIHY o. p. s.. 
 

524/2016 Prodloužení pronájmu parkovacího místa 
Rada města schválila prodloužení pronájmu parkovacího místa č. 14 na 
sídlišti Padělky. 
 

525/2016 Záměr prodloužení pronájmu parkovacího místa č. 18 
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu parkovacího místa 
č. 18 na sídlišti Padělky. 
 

526/2016 Smlouva o právu provést stavbu 
Rada města schválila smlouvu o právu provést stavbu s Ředitelstvím 
silnic Zlínského kraje pro stavbu „Slušovice – doplnění vodovodu v ulici 
Dlouhá, řad VD1“.  
 

527/2016 Zakoupení nůžkových stanů 
Rada města souhlasí se zakoupením nůžkových stanů, které budou 
využívány pro venkovní akce  za sokolovnou. 
 

528/2016 Prodloužení posunutí nočního klidu  
Rada města schválila prodloužení posunutí nočního klidu do 24,00 pro 
venkovní taneční zábavu, kterou bude pořádat 11. 6. 2016 provozovatel 
budovy SUDu. 
 

529/2016 Uzavření městské knihovny v době letních prázdnin 
Rada města schválila uzavření knihovny v době od 4. 7. do 24. 7. 2016. 
 

530/2016 Finanční spoluúčast města na dětském dnu 
Rada města schválila z rozpočtu města finanční částku ve výši 25 000 Kč 
na pronájem atrakcí pro tradiční dětský den k ukončení školního roku, 
který se bude konat  dne 30. 6. 2016 k ukončení školního roku v areálu 
fotbalového stadionu.  
 

531/2016 Povolení konání závodu RC modelů 
Rada města schválila konání závodu RC modelů v areálu skate parku dne 
12. 6. 2016. 
 

532/2016 Program zastupitelstva 
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva dne 8. 6. 2016. 
 

533/2016 Schválení rozpočtových změn – 1. změna    
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit rozpočtové změny (viz zápis 
ze zastupitelstva). 



534/2016 Žádost o odkoupení pozemků 
Rada doporučí zastupitelstvu směnit pozemky p. č. 1753/67 a p. č. 
1753/68 o celkové výměře 323 m2, které jsou v majetku města Slušovice 
za část parcely č. 1761/7 o vým. cca 18 m2 a p. č. 1761/8 o vým. 215 m2,  
které jsou v majetku žadatelů.  
 

535/2016  Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 890 
Rada města doporučí zastupitelstvu  schválit záměr prodeje části pozemku 
p. č. 890. 
 

536/2016 Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 434/4  
Rada města nedoporučí zastupitelstvu schválit záměr prodeje.   
   

537/2016 Žádost o odkoupení pozemku parcela č. 29/1  
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku 
p. č. 29/1. 
 

538/2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – stavba 
„Slušovice, Školní, obnova NN“ 
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene na stavbu „Slušovice, Školní, obnova NN“ za 
jednorázovou náhradu ve výši 29 500 Kč bez DPH. 
     

539/2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – stavba 
„Slušovice, p. Manďák, kabelová přípojka NN“ 
Rada  města doporučí zastupitelstvu schválit  smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene na stavbu „Slušovice, p. Manďák, kabelová 
přípojka NN“ za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč bez DPH. 
 

540/2016 Nabídka na odkoupení pozemků pod komunikací v ul. Zahradní 
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit odkoupení pozemku 
p. č. 1143/5  a  pozemku p. č. 1143/6. 
 

541/2016 Projekt koupacího biotopu     
Na základě zpracované studie rada předloží zastupitelstvu zadání 
projektové dokumentace, která by pokračovala v přípravě realizace 
koupacího biotopu.  

 


