
  
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  100/2018 
ze dne  16.  4.  2018 

 
 

1079-1082/2018 Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a 
Římskokatolickou farností Slušovice. Dotace ve výši 50 000 Kč bude 
použita: na provozní náklady, farní ples, pro chrámový sbor a Scholu 
Cantiano.  
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a 
Sociálními službami města Kroměříže. Dotace ve výši 5 000 Kč bude 
použita na potřeby, pomůcky a úhradu provozních nákladů. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a 
Slušovjánkem, z. s..  Dotace ve výši 40 000 Kč bude použita: 
na aktivity spolku Slušovjánek, pro Klub maminek a dětí a pro 
uskutečnění akce Noc kostelů. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a 
Mysliveckým spolkem Březina Slušovice, z.s.. Dotace ve výši 50 000 
Kč bude použita na rekonstrukci sociálního zařízení, kuchyně a chodby 
na chatě MS Březina Slušovice. 
 

1083/2018 Mzdové záležitosti 
Rada města schválila odměnu řediteli příspěvkové organizace Služby 
města Slušovice za pohotovost při zimní údržbě. 
 

1084/2018 Žádost o doplnění nájemní smlouvy na část  pozemku p. č. 429 
Rada města souhlasí s doplněním nájemní smlouvy na část pozemku 
p. č. 429   o možnost zřízení oplocení a instalaci zahradního domku 
s tím, že ve smlouvě bude zakotveno odstranění těchto staveb po 
ukončení nájmu na náklady nájemníka. 
 

1085/2018 Žádost o pronájem pozemku p. č. 1551/102 
Rada města projednala žádost o pronájem pozemku p. č. 1551/102 či 
případně jiného pozemku vhodného pro zřízení pastvy pro koně. 
Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek je dlouhodobě pronajat  do konce 
volebního období, lze tuto žádost projednat až při schvalování 
nájemních smluv v novém volebním období. 
 

 

 



1086/2018 Zakázka „Oprava místních komunikací ve Slušovicích“ – seznam 
firem k oslovení 
Rada města schválila následující firmy, kterým bude zaslána výzva 
k provedení zakázky   „Oprava místních komunikací ve Slušovicích“ : 
SVS-CORECT s. r. o. 
SILAMO s.r.o. 
SÚS Zlínska s.r.o. 
 

10872018 Zakázka „Doplnění herních prvků – dětská hřiště ve Slušovicích“ – 
seznam firem k oslovení 
Rada města schválila následující firmy, kterým bude zaslána výzva 
k provedení zakázky   „Doplnění herních prvků – dětská hřiště ve 
Slušovicích“: 
TR Antoš s.r.o. 
Bonita Group Servise s.r.o. 
Hřiště cz, s.r.o. 
 

1088/2018 Žádost obyvatel panelových domů na ul. Družstevní – zřízení 
obrubníků 
Místostarosta předložil radě žádost obyvatel panelových domů na ul. 
Družstevní, aby město v rámci současné opravy chodníku zřídilo 
obrubníky na asfaltové ploše, která je za bytovým domem č. p.  621.  
Rada města požaduje prověřit  možnosti odvodnění a stavu současného 
povrchu, zda je tento záměr možný uskutečnit.  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


