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Prodej elektrické trouby z MŠ Sluníčko 
Rada města schválila prodej nepotřebné elektrické trouby  ALBA TPE 30, která byla doposud 
používaná v kuchyni Mateřské školy Sluníčko, firmě SEVEZA spol. s r.o. Huštěnovice za 
částku 10 000 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 
 
Oznámení o konání Barum Czech rally Zlín v roce 2020 
Rada města vzala na vědomí oznámení Barum CZ Rally Zlín, že příští ročník bude v termínu 
28. – 30. 8. 2020. 
 
Smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Rada města schválila smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o 
souhlasu realizace záměru stavby komunitního domu pro seniory Slušovice  na zřízení přípojky 
splaškové kanalizace   na pozemcích úřadu a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
Odkoupení pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Rada města schválila souhlas o odkoupení pozemku  id. podíl 46/1930 na společných částech 
domu na pozemku p. č. 1190/13 příslušejícího k bytové jednotce č. 472/132 budova Slušovice, 
č. p. 472-473, byt. dům LV 1378 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 
Záměr zveřejnění pronájmu pozemků 
Rada města schválila záměr zveřejnění pronájmu pozemku 1231/11 o vým, 112 m2, část 
pozemku 1467/36 o vým cca 230 m2 – jedná se o část navazující na pozemek 1231/11  a části 
pozemku p. č. 777/1 o vým. cca 115 m2 podél východní části pozemku p. č. 775/1. 
 
Záměr pronájmu bytu 
Rada města schválila záměr pronájmu bytu 2+1 v domě č. p. 313. Byt bude k dispozici až po 
rekonstrukci koupelny. 
 
Zimní údržba silnic – Podhoran Lukov 
Rada města schválila smlouvu s firmou Podhoran Lukov, a.s. na zimní údržbu místních 
komunikací pluhováním v zimním období 2019-2020 za dohodnutou cenu 650 Kč/hod bez 
DPH. 
 
Parkovací místo na Padělkách 
Rada města rozhodla, že je možné přenechat parkovací místo na sídlišti Padělky novému 
uživateli bytu, pokud bude mít ve Slušovicích trvalý pobytu. 
 
Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
Rada města schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s DSO-
Mikroregionem Slušovicko na pronájem kanceláře v přízemí budovy městského úřadu. 
Tímto dodatkem se prodlužuje doba pronájmu. 



Dodatek ke Kupní smlouvě na prodej dřeva – Pila  MSK 
Rada města schválila dodatek ke Kupní smlouvě   mezi městem Slušovice a společností PILA 
MSK na odkup dřeva v období od 1. 10. 2019 do  31. 12. 2019. 
 

 


