
 Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  103/2018 

ze dne  21.  5.  2018 
 

1102/2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Rada města schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi městem Slušovice společností E.ON Distribuce na stavbu 
„Slušovice, p. Matúšů, kabelová přípojka NN“ na části pozemku 
p. č. 467.  
 

1103/2018 Smlouva o nájmu hrobového místa 
Rada města schválila úpravu  Smlouvy o nájmu hrobového místa na 
hřbitově ve Slušovicích.  Smlouva, schválená dne 5. 2. 2018 usnesením 
č. 1015/2018,  je upravena tak, aby odpovídala zákonu o ochraně 
osobních údajů. 
   

1104/2018 Smlouva o poskytnutí dotace – lesní hospodářství 
Rada města schválila smlouvu o poskytnutí neinvestiční mezi městem 
Slušovice  a  Zlínským krajem na projekt „Podpora nákupu prostředků 
na hubení a monitoring lýkožrouta“.  
 

1105/2018 Dodatek ke smlouvě na zpracování mzdové agendy 
Rada města schválila Dodatek č. 2/2018 k obchodní smlouvě uzavřené 
mezi Městem Slušovice a společností Kvasar na zpracování mzdové 
agendy.  Tímto dodatkem se upravuje zpracování osobních údajů 
vzhledem k GDPR vč. doplnění ceníku za služby. 
 

1106/2018 Kupní smlouva na prodej dřeva 
Rada města schválila kupní smlouvu č. 23/II. Q.2018/SU mezi městem 
Slušovice a společností Pila MSK, a.s. na prodej surového dřeva 
v období 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018. 
 

1107/2018 Uzavření knihovny 
Rada města schválila uzavření městské knihovny v době letních 
prázdnin od 30. 7. 2018  do17. 8. 2018. 
 

1108/2018 Oprava komunikace u závodu biochemických služeb 
Rada města souhlasí s opravou části komunikace (úsek v křižovatce s  
hlavní silnicí), která slouží jako příjezdová do závodu Biochemických 
služeb a současně k parkovišti u hřiště za sportovní halou. V tomto  
úseku je povrch značně poškozen hlubokými výtluky.  Práce budou 
provedeny formou víceprací v rámci opravy výtluků na komunikacích.  
 

1109/2018 ZŠ Slušovice – projekt Šablony II 
Rada města schválila možnost čerpání finančních prostředků 
z investičního fondu ZŠ Slušovice na předfinancování projektu Šablony 
II. Peníze na provozní účet budou vráceny při poskytnutí dotace, která je 
v tomto případě 100 %. Čerpání provozních prostředků neovlivní 
hospodaření v roce 2018. 
 


