
Výpis usnesení  
ze zasedání rady m ěsta  11/2019  

ze dne 11. 2.  2019 
 

25/2019 Výroční zpráva o poskytování informací  
Rada města schválila Výroční zprávu o poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 sb. za rok 2018. 
 

26/2019 Záměr pronájmu části budovy 558 pro skautský oddíl  
Rada města schválila záměr pronájmu části budovy č. p. 558 pro 
využití skautským oddílem. 
 

27/2019 Využívání  zasedací místnosti v  sokolovn ě 
Rada města souhlasí s využíváním zasedací místnosti v sokolovně pro 
potřeby Komunitního centra pro rodinu v případě velkého počtu 
zájemců, kdy by prostory v budově č. p. 558 byly nedostačující. 
 

28/2019 Snížení pronájmu  v sokolovn ě 
Rada města schválila snížení pronájmu sokolovny pro Myslivecký ples,  
který se bude konat 16. 2. 2019, ve výši 50 % ceny za pronájem bez 
doplňkových služeb (čištění ubrusů, praní utěrek apod.) 
 

29/2019 Kupní smlouva na prodej d řeva 
Rada města schválila Kupní smlouvu č. 7/I. Q. 2019/SU mezi městem 
Slušovice a společností PILA MSK na odkup surových jehličnatých 
stromů v období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019. 
 

30/2019 Systém náležité pé če – hospoda ření v lesích  
Rada města schválila, že v roce 2018 nedošlo k žádným změnám 
v systému náležité péče hospodářského subjektu města Slušovice. 
 

31/2019 Darovací smlouva – finan ční dar za 7 0 bezplatných odb ěrů krve  
Rada města schválila darovací smlouvu, na základě které město 
poskytuje finanční dar za 70 bezplatných odběrů krve v hematologicko-
transfuzním oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně. 
 

32/2019 Žádost Ing. Ze ťka o finan ční příspěvek na knihy P ůlstoletí na vsi  
a Pozdní sklize ň 
Rada města schválila finanční příspěvek Ing. Janu Zeťkovi na knihu 
Pozdní sklizeň ve výši 5 000 Kč a na knihu Půlstoletí na vsi ve výši 
5 000 Kč. Rada podmiňuje příspěvek uspořádáním besedy se čtenáři 
ve Slušovicích. Dále pověřuje starostu podpisem smluv o spolupráci. 
 

33/2019 Dodatek ke smlouv ě na výb ěr poplatk ů za odpady – REAL FLAT  
Rada města schválila Dodatek č. 27 uzavřený se společností Real Flat, 
kterým se mění výše vybíraných poplatků za  odpad v závislosti na 
počtu obyvatel bytového domu od nájemníků a vlastníků některých 
bytových domů.  Rada pověřuje starostu podpisem dodatku. 
  
 



34/2019 Dodatek ke smlouv ě na výb ěr poplatk ů za odpady od 
Společenství vlastník ů jednotek  domu Družstevní č. 430 ve 
Slušovicích 
Rada města schválila dodatky č. 1 uzavřené se Společenstvím 
vlastníků jednotek domu Družstevní 430 a Společenstvím vlastníků 
jednotek domu Družstevní 432 ve Slušovicích, kterým se mění od 1. 4. 
2019  doba platnosti smlouvy na dobu neurčitou.  Rada pověřuje 
starostu podpisem dodatku. 
 

35/2019 Nabídka p ojišt ění právní ochrany  
Rada města neschválila přijetí nabídky společnosti D.A.S. 
Rechtsschutz AG na pojištění právní ochrany obce. 
 

36/2019 Pronájem obecních pozemk ů 
Na základě předchozích projednání rada města stanovila aktualizovaný 
seznam nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce pozemků města na 
období 2018-2022.  
 

37/2019 Pojistná událost – pád sn ěhu na auto  
Rada města vydala vyjádření k odpovědnosti za škodu způsobenou 
pádem sněhu  ze střechy obecního domu na auto. Rada konstatovala, 
že se jedná o nahodilou událost způsobilou nepředpokládanými 
meteorologickými podmínkami.  
 

38/2019 Odměňování  odborného lesního hospodá ře 
Rada města schválila dodatek ke smlouvě uzavřené s odborným 
lesním hospodářem. Tímto dodatkem se upravuje výše odměny za 
práci lesního hospodáře a to vzhledem ke zvýšení pracnosti v lesním 
hospodářství – kalamitní stav kůrovce, což se dá vzhledem k počasí 
předpokládat i v následujících letech. 
 

39/2019 Žádost o bezplatný pronájem dostihové d ráhy  
Rada města schválila bezplatný pronájem dostihové dráhy společnosti 
MONZA pro uspořádání dětského dne 8. 6. 2019. 
 

40/2019 Svolání mimo řádného zasedání zastupitelstva  
Rada města schválila svolání mimořádného zasedání zastupitelstva 
města dne 18. 2. 2019 z důvodu schválení podání žádosti o dotaci 
v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, v dotačním titulu 
Podpora obnovy místních komunikací na projekt "Slušovice, zajištění 
stability MK v ulici na Stráni".  
 

41/2019 Členský p říspěvek Sdružení místních samospráv  
Rada města schválila úhradu členského příspěvku Sdružení místních 
samospráv ve výši 9 500 Kč. 
 

42/2019 Spolupráce se spole čností DOMINO cz Zlín  
Rada města schválila partnerství Města Slušovice se společností 
DOMINO  cz Zlín pro pokračování provozování Mikrojeslí I. + II.  
v návaznosti na současné pilotní projekty, které končí v srpnu letošního 
roku.  



  

 


