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ze zasedání rady města 35/2020  

ze dne 20. 1. 2020 
 
 
 

Darovací smlouvy 
Rada města schválila darovací smlouvu mezi městem Slušovice a společností AMIPOL 
Zlín s.r.o..  
Rada města schválila darovací smlouvu mezi městem Slušovice a Drogerií – Lenka Bartlová.  
 
Schválení dodatků k Dohodám o pronájmu parkovacích míst na sídlišti Padělky 
Rada města schválila navýšení ročního poplatku na pronájem parkovacího místa na sídlišti 
Padělky na částku 3 000 Kč. Dále  rozhodla, že parkovací místo nelze využívat 
k dlouhodobému parkování s minimálním provozem a že parkovací místo nelze pronajímat 
nebo podnajímat další osobě. Nedodržení těchto požadavku může vést k ukončení nájemní 
smlouvy dle výpovědních podmínek.  
 
Úprava ceníku za služby (praní ubrusů, utěrek) v nové sokolovně 
Z důvodu zvýšení cen od dodavatele rada města schválila od 1. 1. 2020 nové ceny za praní a 
žehlení ubrusů a utěrek, které jsou zapůjčovány nájemníkům nové sokolovny.  
 
Povolení zabíjačky 
Rada města schválila žádost pana Martina Ševčíka o povolení prodeje zabijačkových produktů 
na zpevněné ploše za sokolovnou dne 25. 1. 2020.   
 
Pronájem nebytových prostor firmě 
Rada města  schválila  stavební úpravy nájemních prostor budovy č. p. 160 (za starým MNV) 
na základě kterých bude rozšířena nájemní plocha firmy CEEDA o sousední prostor, který 
v současné době není využíván.  
 
Kupní smlouva na prodej dřeva – Pila  MSK 
Rada města schválila  Kupní smlouvu č. 6/2020/SU   mezi městem Slušovice a společností 
PILA MSK na odkup dřeva v období od 2. 1.  2020 do  31. 12. 2020. 
 
Kupní smlouva na prodej dřeva – MELICA NUTANS s. r. o. 
Rada města schválila  Kupní smlouvu mezi městem Slušovice a společností MELICA 
NUTANS s. r. o. Jarcová na odkup dřeva. 
 
Dodatek smlouvy o poskytování a zajištění regionálních knihovnických služeb 
Rada města schválila dodatek Smlouvy o poskytování a zajištění regionálních knihovnických 
služeb v rámci regionální pomoci mezi městem a Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. 
Na základě tohoto dodatku bude knihovnice města zajišťovat tyto služby okolním menším 
knihovnám. Cena za poskytování těchto služeb je stanovena na 215 Kč/hodina.  
 



Systém náležité péče – hospodaření v lesích 
Rada města schválila, že v roce 2019 nedošlo k žádným změnám v systému náležité péče 
hospodářského subjektu města Slušovice. 
 
Žádost Ing. Zeťka o finanční příspěvek na knihy Podřevnická střela a Řeka Dřevnice 
Rada města schválila finanční příspěvek Ing. Janu Zeťkovi na knihu Podřevnická střela ve výši 
5 000 Kč a na knihu Řeka Dřevnice ve výši 5 000 Kč.  
 
Barum rally 2020 – žádost o povolení rychlostních zkoušek 
Rada města schválila při konání Barum rally průjezd rychlostní zkoušky Březová na části 
dostihového areálu  v sobotu  29. 8. 2020  a průjezd rychlostní zkoušky Zádveřice v neděli  
30. 8. 2020 kolem rakovského kříže. Dále rada schválila využití části dostihové areálu 
(komunikace přes dostihový areál nebude využita) jako servisní zónu pro soutěžní historická 
vozidla a to od čtvrtku 27. 8 do neděle 30. 8. 2020. 
 
Smlouva – dokumentace pro ÚR stavby cyklostezka Zádveřice-Slušovice  
Rada města schválila smlouvu o dílo s Dopravním projektováním, s.r.o. Ostrava na zpracování 
části podkladů  dokumentace pro územní rozhodnutí stavby cyklostezky Zádveřice-Slušovice.  
Na základě této dokumentace bude stanovená konečná varianta pro další projektovou přípravu.  
 
 
 

 


