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ze dne  24. 1. 2022 
 
 

Základní škola – povolení výjimky nejvyššího počtu žáků 
Rada města schválila výjimku nejvyššího počtu žáků ve druhém pololetí školního roku 
2021/2022  v 6. ročníku na 62 žáků ve třídách 6. A a 6. B. 
 
Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – dodatek č. 1 
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu 
osobních údajů se společností SMS-služby s.r.o.. Změna se týká výše odměny, která bude od 
1. 1. 2022 sjednána jako čtvrtletní paušální platba ve výši 2 100 Kč.  
 
Smlouva o poskytování a zajištění regionálních knihovnických služeb – dodatek č. 5 
Rada města schválila dodatek č. 5 Smlouvy o poskytování a zajištění regionálních 
knihovnických služeb. Tímto dodatkem se specifikuje rozsah služeb, počet objednaných 
hodin, hodinová sazba, termíny zpracování výkazů a fakturace za služby zajišťované 
Městskou knihovnou ve Slušovicích v roce 2022 pro knihovny v Březové, Dešné, Hrobicích, 
Neubuzi a v Želechovicích nad Dřevnicí. Cena za poskytované služby je stanovena 
hodinovou sazbou 215 Kč/hodina a počet hodin nesmí přesáhnout 270.  
 
Krematorium zvířat 
Starosta informoval radu o zamítnutí všech odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu 
Zlínského kraje pro záměr „Výrobně-provozní objekt firmy Krematorium zvířat Zlín, s. r. o.“. 
Dále informoval, že město obdrželo oznámení o zahájení řízení od Krajského úřadu 
Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ve smyslu zákona o ochraně 
ovzduší ve věci vydání závazného stanoviska pro zdroj „Výrobně-provozní objekt firmy 
Krematorium zvířat Zlín, s. r. o.“. 
Rada města požaduje v rozhodnutí Krajského úřadu jasně vymezit četnost maximálního 
provozu plynové kremační pece pro zvířata.  
 
Barum rallye 
Rada města schválila průjezd rychlostní zkoušky Barum rallye v okrajové části dostihové 
dráhy a v lokalitě nové budovy AB, která se bude konat ve dnech 26. až 28. 8. 2022.  
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – uložení optické sítě CETIN 
Rada města projednala smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích města 
Slušovice pro uložení optické sítě CETINU. Trasa tohoto uložení začíná na začátku 
dostihového areálu na pozemku p. č. 1229/3, je vedena na pravé straně komunikace (směrem 
od Slušovic) přes dostihový areál, dále mezi Dřevnicí a objekty firem až po firmu JAPAVO. 
Za areálem firmy JAPAVO přechází trasa na levou stranu komunikace přes okraj pozemku 
p. č. 1466/10.  
 
Provozní řád pro hřiště a návštěvní řád pro skatepark 
Rada města schválila nový provozní řád pro veřejné víceúčelové, dětské hřiště, fitness a 
skatepark hřiště a návštěvní řád pro skatepark.  
 



Jarní dětský bazárek 
Rada města schválila konání dětského bazárku v sále  sokolovny v sobotu 12. 3. 2022 od 7:30 
do 11:30 hodin. Město Slušovice bude spoluorganizátorem této akce, a proto bude prominut 
nájem za použití sokolovny.  
 
Termíny sportovních kempů 
Rada města schválila termíny sportovních kempů ve sportovním areálu ZŠ Slušovice v době 
letních prázdnin v termínech: 
1. turnus:   11. 7. – 15. 7. 2022 
II. turnus:  25. 7. – 29. 7. 2022 
III. turnus:   8. 8. – 12. 8. 2022  
Podmínkou povolení je vyřešení dodávky vody z důvodu plánované rekonstrukce vody a 
kanalizačních odpadů v základní škole. 
  
Ukončení smluvního vztahu s firmou VEMAX 
Rada města souhlasí s ukončením smluvním vztahu s firmou VEMAX na údržbu a revizi 
dětských hřiště. 
 
Ceník nájmů a zprostředkování služeb v sokolovně 
Rada města schválila ceník nájmů a zprostředkování služeb v sokolovně ve Slušovicích  
od 1. 2. 2022.  
 
Ohlášení plátce, poplatníka místního poplatku za odkládání komunálního odpadu 
v roce 2022 
V souladu s usnesením zastupitelstva města rada schválila z důvodu šíření viru Omikron, a 
také z důvodu onemocnění a karantén pracovníků úřadu,  posunutí termínu odevzdání 
formuláře Ohlášení plátce, poplatníka místního poplatku za odkládání komunálního odpadu 
v roce 2022 ve Slušovicích na pozdější termín než určuje vyhláška. O termínu odevzdávání 
Ohlášení budou občané informováni městským rozhlasem, na webových stránkách města a 
v kabelové televizi. Přepokládaný termín odevzdávání Ohlášení je od druhé poloviny měsíce 
února a v  měsíci březnu.  
 
Smlouva o termínovaném vkladu 
Rada města schválila Smlouvu o termínovaném vkladu s Raiffeisenbank, a.s., na základě 
které město uloží do banky částku 5 000 000 Kč od 25. 1. 2022 na dobu 6 měsíců s úrokovou 
sazbou 3,73 % p. a..  
 
 
 
 

 


