
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  49/2016 

ze dne  1.  8.  2016 
 
 
 

553/2016 Prodloužení nájmu bytů 
Rada města schválila prodloužení nájmu bytů. 
 

554/2016 Záměr prodloužení nájmu garáže  
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu garáže v domě č. p. 
590. 
 

555/2016 Zábor veřejného prostranství – stavba lékárny na náměstí 
Rada města schválila poplatek a podmínky za zábor veřejného 
prostranství pro firmu Navláčil stavební firma, s. r. o. Zlín  v rozsahu 
asfaltových ploch před prodejnou LiaLi až po rodinný dům Gavendových 
pro účely stavby lékárny ve Slušovicích.  
 

556/2016 Výběrové řízení na dodavatele úpravy zpevněných ploch technického 
dvora za fotbalovým stadionem 
Rada města schválila dodavatelem stavby „Úprava zpevněných ploch 
technického dvora za fotbalovým stadionem“ firmu SÚS Zlínska, která 
předložila nejvýhodnější cenovou nabídk.  
 

557/2016 Výstava drobného hospodářského zvířectva 
Rada města schválila konání výstavy drobného hospodářského zvířectva 
ve dnech 10. a 11. září 2016 v chovatelském areálu ZO chovatelů 
Slušovice. 
 

558/2016 Podání žádosti HZS ZK 
Rada města schválila podání žádosti Hasičskému záchrannému sboru 
Zlínského kraje na dotaci ve výši 120 000 Kč pro zajištění jednotky 
kategorie JPO II/1 na rok 2017. 
 

559/2016 Kupní smlouva na prodej surového jehličnatého dřeva 
Rada města schválila kupní smlouvu uzavřenou mezi městem a Pilou 
MSK, a.s. Velké Karlovice na prodej surového jehličnatého dřeva. Prodej 
bude realizován prostřednictvím lesního správce pana Hefky. 
 

560/2016 Žádost o bezplatný pronájem sokolovny 
Rada města neschválila bezúplatný pronájem sokolovny pro uskutečnění 
benefiční akce s představením tanečních skupin. Z důvodu zachování 
rovnosti přístupu k pronájmu sokolovny musí  pořadatelé  zaplatit 
poloviční pronájem sokolovny. 
 
 
 



561/2016 Posun hranice katastru města 
Rada projednala další postup po obdržení oznámení zastupitelstva obce 
Březová, že souhlasí s posunem hranic katastru tak, aby pozemky 1465/9, 
1465/20, 1465/21 a 1465/40 spadaly do katastru obce Březová, tak jak 
bylo žádáno ze strany města Slušovice na základě rozhodnutí 
zastupitelstva města. Rada pověřila starostu zajištěním podkladů pro 
schválení v zastupitelstvu města. 
 

562/2016 Schválení seznamu investičních a neinvestičních akcí v základní škole 
Na základě předloženého návrhu ředitele ZŠ Slušovice rada města 
schválila seznam investičních a neinvestičních akcí v základní škole, 
který slouží jako podklad pro případné čerpání dotací přes místní akční 
skupinu.  
 

563/2016 Žádost poskytnutí tréninkových prostor – Florbal Slušovice 
Rada města schválila bezplatné poskytnutí tréninkových prostor ve velké 
tělocvičně pro Florbal Slušovice. 
 

564/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene 
Rada města schválila smlouvu o  zřízení věcného břemene na stavbu 
„Slušovice TS T12 U hřbitova, obnova“. Smlouva o smlouvě budoucí 
byla schválena zastupitelstvem města dne  17. 9. 2012. 
 

565/2016 Rámcová partnerská smlouva 
Rada města schválila Rámcovou partnerskou smlouvu uzavřenou mezi 
Městem Slušovice a Místní akční skupinou Vizovicko a Slušovicko, 
o. p. s.. Touto smlouvou se upravují vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran. 
 

  
  
  
  
  
  

 


