
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města 21/2019  
ze dne 1. 7.  2019 

 
 

137/2019 Pronájem bytu v domě č. p. 590 
Rada města schválila pronájem bytu 1 + 1 v domě č. p. 590 na ulici 
Dostihová. 
 

138/2019 Pronájem bytu v domě č. p. 590 
Rada města schválila pronájem bytu - garsoniéry v domě č. p. 313 na 
ulici Slunečná. 
 

139/2019 Mzdové záležitosti 
Rada města schválila mzdové záležitosti ředitelů příspěvkových 
organizací a vedoucí stavebního úřadu. 
 

140-1/2019 Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Junák – 
český skaut, středisko Slušovice, z.s.. Dotace ve výši 20 000 Kč bude 
použita na zajištění běžné činnosti střediska, vzdělávání členů a dětí po 
stránce vědomostní i praktické, údržbu majetku a rozšíření činnosti o 
další aktivity. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  
společností Podané ruce o. p. s. Brno. Dotace ve výši 5 000 Kč bude 
použita na zajištění služby Terénní programy ve Zlíně – poskytování 
sociální terénní služby ve Slušovicích orientované na aktivní uživatele 
nealkoholových drog. 
 

142/2019 Smlouva na zhotovení projektové dokumentace – Komunitní dům 
pro seniory 
Rada města schválila smlouvu na zhotovení projektové dokumentace 
pro vydání společného povolení na Komunitní dům pro seniory 
Slušovice. 
 

143-4/2019 Smlouvy o dílo na rekonstrukci mostu přes Všeminku 
Rada města schválila smlouvu o dílo s Dopravním projektováním s.r.o. 
Ostrava na projektovou dokumentaci pro územní řízení na rekonstrukci 
mostu přes Všeminku do lokality Cirón. 
 
Rada města schválila smlouvu o dílo s Dopravním projektováním s.r.o. 
Ostrava na projektovou dokumentaci pro územní řízení na rekonstrukci 
mostu přes Všeminku do lokality ul. Slunečná a Sadová. 



145/2019 Smlouva na projekční práce a inženýrské činnosti – rekonstrukce 
náměstí 
Rada města schválila smlouvu s Ing. arch. Jiří Jílkem na provedení 
projekčních prací a inženýrských činností  na rekonstrukci náměstí 
města Slušovice. 
 

146/2019 Smlouva na provedení změny č. 1 ÚP Slušovice 
Rada města schválila smlouvu s ing. arch. Jaroslavem Kunetkem na  
provedení změny č. 1 Územního plánu Slušovice. 
 

147/2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Rada města schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene na pozemky p. č. 1049/1, p. č. 1063/1, p. č. 1048/4, p. č. 
1753/120 a p. č. 1757 se společností E.ON. 
 

148/2019 Posunutí zastávky v ul. Dlouhá 
Rada města schválila dodavatelem zakázky posunutí autobusové 
zastávky v ul. Dlouhá u kruhového objezdu firmu Polaštík realizace 
staveb Slušovice. Součástí těchto prací bude odstranění a likvidace 
litého asfaltového povrchu, vybourání betonového podkladu vč. 
obrubníků a položení nové zámkové dlažby.  
 

149/2019 Odkoupení pozemku vč. RD č. p. 166  
Rada města souhlasí se zasláním nabídky na odkup pozemku p. č. 245 
v k.ú. Slušovice vč. RD č. p. 166. Zájem města na výkupu této 
nemovitosti je z důvodu odstranění tohoto domu jako dopravní závady,  
vzhledem k jeho těsné blízkosti u komunikace. 
 

150/2019 Uzavření MŠ Sluníčko 
Rada města vzala na vědomí uzavření MŠ Sluníčko v době letních 
prázdnin  v termínu od 15. 7. do 16. 8. 2019. 
 

 


