
 
 

 Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  1/2018 

ze dne  7. 11.  2018 
 
 

1/2018 Rozdělení kompetencí starosty a místostarosty 
Rada města schválila rozdělení kompetencí starosty a místostarosty. 
 
Starosta 
Investiční akce města 
Dotace 
Výběrová řízení 
Rozpočet města 
Příprava obecních vyhlášek 
a nařízení rady 
Školství – ZŠ, MŠ 
Vedení krizového štábu 
Odpady 
Personální záležitosti 
Hasiči 
Majetko-právní záležitosti, 
správa a pojištění majetku, 
prodej a pronájem 
Lesní hospodářství 
Komise pro záležitosti 
občanské a sociální 
 

Místostarosta 
Investiční akce města 
Dotace 
Výběrová řízení 
Služby města (zaměstnanci, vodní 
hospodářství, nájmy nebytových a 
bytových prostor, kabelová televize) 
Inventarizace hmotného a nehmotného 
majetku města  
Kultura a sport 
Knihovna a nová sokolovna 
Sociální oblast 
Dětská hřiště 
Zájmové organizace 
Hřbitov 
Noviny 
Kronika města 
Vymáhání pohledávek 
Pokladna 
 

 

2/2018 Vedení Služeb města Slušovice 
Rada města pověřuje s účinností od 8. 11. 2018 Ing. Jana Fenyka řízením 
Služeb města Slušovice do doby jmenování zastupujícího ředitele. 
Současně pověřuje   místostarostu Ing. Fenyka vypsáním výběrového 
řízení na zastupujícího ředitele Služeb města Slušovice. 
 

3/2018 Smlouva na zimní údržbu místních komunikací – Podhoran Lukov 
Rada města schválila smlouvu s firmou Podhoran Lukov, a.s. na zimní 
údržbu místních komunikací pluhováním v zimním období 2018-2019 za 
stejných finančních podmínek jako v minulém roce tj. 550 Kč bez 
DPH/hodina. 
 

4/2018 Smlouva na zimní údržbu místních komunikací – SÚS Zlínska 
Rada města schválila smlouvu se Správou a údržbou silnic Zlínska, s. r. o.  
na zimní údržbu místních komunikací solením v zimním období 2018-
2019 za stejných finančních podmínek jako v minulém roce tj. 3 290 Kč 
bez DPH za zásah a  v případě doplňkového pluhování + 300 Kč bez DPH 
za zásah. 



5-7/2018 Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Linkou 
bezpečí, z. s., Praha.  Dotace ve výši 2 000 Kč bude použita na  provozní 
náklady dětské krizové linky Linka bezpečí. 
  
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a Babybox 
pro odložené děti – STATIM, z. s., Praha.  Dotace ve výši 3 000 Kč 
bude použita na  zřízení babyboxu nové generace ve Vsetínské nemocnici. 

 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  
Společenstvím vlastníků jednotek Školní 656 Slušovice.  Dotace ve výši 
10 000 Kč bude použita na  pořízení zahradní techniky (sekačka, vyžínač) 
pro údržbu městské zeleně kolem domu 

8/2018 Uzavření knihovny na konci roku 
Rada města schválila uzavření knihovny ve dnech 27. – 31. 12. 2018. 
   

9/2018 Snížení pronájmu sálu sokolovny – Posezení u cimbálu 
Rada města schválila poloviční pronájem sálu sokolovny pro akci 
Mysliveckého sdružení Březina Posezení u cimbálu dne 3. 11. 2018. 

10/2018 Schválení smlouvy na výběr poplatků za odpad od nájemníků 
Rada města schválila dodatek č. 26 se společností Real Flat na výběr 
poplatků za odpady od nájemníků některých bytový domů. Dodatek řeší 
vypuštění dvou panelových domů, které již nebudou patřit pod správu 
společnosti Real Flat.  
 

11/2018 Smlouva o zřízení VB se společností E.ON Distribuce 
Rada města schválila Smlouvu o zřízení VB se společností E.ON 
Distribuce na pozemek p.  č. 467 pro přípojku elektrické energie. 
 

12/2018 Darovací smlouva pro ZŠ Slušovice 
Rada města schválila darovací smlouvu,  na základě které Základní škola 
Slušovice obdržela dar ve výši 4 000 Kč od Asociace sportů ČR, z. s. 
Praha na nákup sportovního vybavení školy. 
 

13/2018 Využití učeben v ZŠ Slušovice 
Rada města vzala na vědomí rozvrh využití učeben v Základní škole 
Slušovice Základní uměleckou školou Zlín, Štefánikova 2987, Zlín. 
Využití učeben je bezplatné. 
 

14/2018 Zřízení parkovacího místa v ul. Hřbitovní u RD 241 
Rada města schválila zřízení parkovacího místa na parcele č. 66/2 u 
vjezdu k rodinnému domu. Parkovací místo bude zpevněno 
zatravňovacími parkovacími panely. V případě zániku potřeby využívat 
toto parkovací místo je žadatel povinen panely odstranit a místo uvést do 
původního stavu. 
 



15/2018 Povolení umístění znaku města 
Rada města neschválila povolení umístění znaku města na informačním 
plakátu s důležitými telefonními čísly pro společnost KOMPAKT. 
 

16/2018 Prodloužení pronájmu bytu  
Rada města souhlasí s uzavřením půlroční nájemní smlouvy u nájemníka 
obecního bytu. 

17/2018 Bezplatný pronájem sokolovny 
Rada města schválila bezplatný pronájem prostor sokolovny (bez 
doplňkových služeb) pro příspěvkové organizace města – Základní školu 
Slušovice vč. koncertů ZUŠ, Klub rodičů při ZŠ Slušovice, Mateřskou 
školu Sluníčko, SDH Slušovice, DSO-Mikroregion Slušovicko a Místní 
akční skupinu Vizovicko a Slušovicko. 
 

18/2018 Stanovení oddávacích dnů 
USNESENÍ č.  
Rada města schválila oddávací dny pro uzavírání manželství 
pátek  -  13,45 – 14,45 hodin 
sobota  -  10,30 – 11,30 hodin 
Místo pro uzavírání manželství je obřadní síň  MěÚ Slušovice. 
Oddávající: 
starosta města Ing. Petr Hradecký 
místostarosta Ing. Jan Fenyk 
radní Mgr. Jindřich Elšík 

19/2018 Schválení smutečních řečníků  
Rada města schválila smuteční řečníky za město Slušovice. 
 

20/2018 Odměny za provedení obřadů 
Rada města schválila odměny za provedení obřadů pro účinkující. 
 

21/2018 Směrnice o poskytování  finanční podpory města a darovací smlouva 
na finanční dary platná od 1. 1. 2019 
Rada města schválila Směrnici o poskytování finanční podpory z rozpočtu 
města Slušovice. 

  

  

 


