
  
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady m ěsta  8/2019  

ze dne 14. 1.  2019 
 
 
 

1/2019 Záměr pronájmu pozemk ů 
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu pozemků či jejich 
částí v k. ú. Slušovice a záměr výpůjčky pozemků. 
 

2/2019 Smlouva – deratizace  
Rada města schválila smlouvu s firmou DERATEX, spol. s r.o. Zlín na 
celoplošnou deratizaci vč. kanalizace a objektů v majetku města 
v jarním a podzimním termínu v roce 2019.  

3/2019 Darovací smlouvy  
Rada města schválila přijetí finančních a věcných darů na městský 
ples: 
MEDIAP spol. s r.o. – 10 000 Kč (finanční dar) 
Drogerie PONNY – 500 Kč (věcný dar) 
 

4/2019 Zatékání do budovy č. 558 
Starosta informoval radu o zatékání do budovy č. p. 558, kdy 
vzhledem k vysoké vrstvě ledu na střeše, hlavně v okapech skrytých 
za obvodovou atikou, došlo k popraskání svodů  a uvolnění některých 
spojů v těchto okapech. 
Rada města souhlasí  s oslovením místní klempířské firmy Jakuba 
k okamžitému řešení tohoto problému. Oprava  bude financována 
z položky rozpočtu krytí krizových situací a před započetím prací 
budou písemně vyrozuměni zastupitelé. 
 

5/2019 Schválení st řednědobých  výhled ů rozpo čtů příspěvkových 
organizací 
Rada města vzala na vědomí střednědobé výhledy rozpočtů 
příspěvkových organizací Základní školy Slušovice, Mateřské školy 
Slušovice a Služeb města Slušovice. 
 

6/2019 Dodatek smlouvy o poskytování a zajišt ění regionálních 
knihovnických služeb 
Rada města schválila dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování a zajištění 
regionálních knihovnických služeb v rámci regionální pomoci mezi 
městem a KFB ve Zlíně . Na základě tohoto dodatku bude knihovnice 
města zajišťovat tyto služby okolním menším knihovnám.  
 
 
 
 
 



7/2019 Žádost o snížení pronájmu sokolovny – Farní ples  
Rada města schválila snížení pronájmu sokolovny pro Farní ples,  
který se konal 12. 1. 2019, ve výši 50 % ceny za pronájem bez 
doplňkových služeb (čištění ubrusů, praní utěrek apod.) 
 

8/2019 Žádost o povolení konání Rallysprint Kopná  
Rada města požaduje doplnit žádost Rallysrint klubu v AČR Podkopná 
Lhota o povolení konání Rallysprintu Kopná pro den 12. 4. 2019 o  
trasy rychlostních zkoušek, které se  případně pojedou v  rámci této 
soutěže na katastru města Slušovice. 
 

9/2019 Veřejnoprávní smlouva  
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: 
Provozní náklady  20 000 Kč 
Chrámový sbor 15 000 Kč 
Farní ples    5 000 Kč 
Schola Cantiamo 10 000 Kč 
 

10/2019 Mzdové záležitosti  
Rada města mzdové záležitosti týkající se ředitele Základní školy 
Slušovice, ředitelky MŠ Sluníčko a vedoucí Stavebního úřadu 
Slušovice. 
 

11/2019 Záměr pronájmu bytu v dom ě č. p. 590 v ul. Dostihová  
Rada města schválila záměr pronájmu obecního bytu 1+kk v ul. 
Dostihová č. p. 590. 
 

  
  

 


