
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města 30/2019  
ze dne 11. 11.  2019 

 
 

 
Návrh rozpočtu města na rok 2020 
Rada města projednala první verzi návrhu rozpočtu na rok 2020. 
 
Nájemní smlouva - pozemek 
Rada města schválila nájemní smlouvu na pozemky p. č. 1230/11 a p. č. 1467/36 smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2022. Cena za pozemek byla stanovena ve výši 
20 Kč/m2/rok. Rada pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
Nájemní smlouva - pozemek 
Rada města schválila nájemní smlouvu na pozemek p. č. 777/. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2022. Cena za pozemek byla stanovena ve výši 
20 Kč/m2/rok. Rada pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
Dodatek k dohodě o pronájmu  parkovacího místa na sídlišti Padělky 
Rada města schválila dodatek č. 2 k Dohodě o pronájmu parkovacího místa č. 24 na sídlišti 
Padělky.  
 
Kupní smlouva na prodej dřeva 
Rada města schválila kupní smlouvu se společností MELICA NUTANS s. r. o., Jarcová na 
prodej dříví v období 1. 10. 2019 – 31. 12. 2019. Rada pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
Mikuláš rally Slušovice – žádost o souhlas s uzavřením komunikace 
Rada města schválila žádost Rallysprint klubu v AČR Podkopná Lhota o povolení konání 
Mikuláš rally Slušovice v sobotu 30. 11. 2019 na komunikaci  kolem dostihové dráhy v době 
od 7,00 do 16,30 hodin a na místní komunikaci od Rakové po benzinku od 11 do 16 hodin. za 
předem stanovených podmínek. 
 
Uzavření knihovny ve vánočním období 
Rada města schválila uzavření městské knihovny v termínu od 23. do 31. 12. 2019. 
 
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 2019-2020 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. Rada pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
Snížení pronájmu v sokolovně – Posezení u cimbálu 
Rada města schválila poloviční pronájem sálu sokolovny pro akci Mysliveckého sdružení 
Březina Posezení u cimbálu dne 9. 11. 2019. 



Snížení pronájmu v sokolovně – přednáška pořádaná KDU-ČSL 
Rada města schválila poloviční pronájem sálu sokolovny pro akci Místní organizace KDU-
ČSL Slušovice dne 2. 11. 2019 – přednáška paní Niny Novákové. Přednáška byla určená pro 
veřejnost a vstupné bylo zdarma. 

 
Povolení pouťových atrakcí v roce 2020 
Rada města schválila povolení k provozu atrakcí na náměstí pro pouť v roce 2020 Otmaru 
Kiliánovi z Brna v rozsahu plochy jako doposud s tím, že požaduje obměnu atrakcí.  
 
Stížnost občanů ul. U Vrby na hluk a zápach z areálu firmy MONZA – odpověď 
jednatele firmy na výzvu k nápravě 
Rada města vzala na vědomí odpověď jednatele firmy MONZA na zaslanou stížnost od občanů 
u ul. U Vrby na hluk a zápach šířící se z areálu firmy. 
 
Souhlas s umístěním příjezdu k budoucímu RD  
Rada města souhlasí s umístěním příjezdu k budoucímu rodinnému domu, který se nachází pod 
spojnicí komunikací Na Stráni a Hřbitovní. Souhlasí s napojením kanalizace a vody s tím, že 
musí být uhrazen poplatek za připojení k sítím. V případě, že bude kanalizace řešena  jako 
tlaková, může požádat o 50 % snížení poplatku. 
 
Odkup pozemku  části p. č. 934/13 – pod chodníkem směrem k firmě TNS Servis 
Rada schválila zaslání nabídky k odkupu části pozemku p. č. 934/13 v rozsahu cca 67 m2. 
 
 
 

 


