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Smlouva o výpůjčce prostor v budově č. p. 558 
Rada města schválila Smlouvu o výpůjčce prostor v budově č. p. 558 v ul. Hřbitovní se 
společností DOMINO cz, o. p. S. Zlín na výpůjčku části nemovitostí pro účely provozování 
zařízení služby péče o děti MRAVENIŠTĚ IV., dětská skupina a MRAVENIŠTĚ V., dětská 
skupina na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Prostory bude vypůjčitel využívat k účelu 
provozování služby péče o děti. Rada pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
Dohoda o ukončení smlouvy – DOMINO cz, o. p. s. 
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce prostor ze dne 22. 8. 2018 se 
společností DOMINO cz, o. p. s., Zlín z důvodu legislativní změny. Smluvní strany se dohodly 
na ukončení smlouvy a jejího dodatku ke dni 30. 6. 2022. 
 
Prodloužení nájmů   
Rada města schválila prodloužení nájmů od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v městských bytech a 
garážích. 
 
Kupní smlouvy na prodej dřeva - Hradecká lesní a dřevařská společnost, a.s. 
Rada města schválila Kupní smlouvu č. 221010173/4  mezi městem Slušovice a Hradeckou 
lesní a dřevařskou společností a.s. na odkup dřeva v období od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021. 
 
Rada města schválila Kupní smlouvu č. 221010176/4  mezi městem Slušovice a Hradeckou 
lesní a dřevařskou společností a.s. na odkup dřeva v období od 20. 10. 2021 do 31. 12. 2021. 
 
Kupní smlouva na prodej dřeva – PILA MSK, a.s. 
Rada města schválila Realizační smlouvu č. 4 k Rámcové kupní smlouvě č. 24 ze dne 1. 4. 
2021 na prodej dřeva (surové kmeny) v období od 1. 10. 2021 do 21. 12. 2021. 
 
Žádost o převedení pozemku a nájmu 
Rada města schválila převedení pozemku do pronájmu (zahrádka u domu č. p. 197) ze 
současné nájemkyně na nové nájemníky. Výše nájemného bude stejná jako u původní 
nájemkyně. 
 
Poplatek za umístění reklamního poutače u kruhového objezdu 
Rada města schválila poplatek za umístění reklamního poutače na veřejné zeleni u kruhového 
objezdu ve výši 1 500 Kč/týden + DPH. 
 
Uzavření městské knihovny ve vánočním období 
Rada města schválila uzavření městské knihovny ve vánočním období od 20. 12. 2021 do 
31. 12. 2021.  
 
 



Veřejnoprávní smlouva 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města mezi 
městem Slušovice a Středisko rané péče EDUCO Zlín, z.s.. Dotace ve výši 10 000 Kč bude 
použita na zajištění služby rané péče pro občany Slušovic. 
 
Návrh ceny pro prodej podílu pozemku do vlastnictví města 
Rada města Slušovice projednala návrh  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
pro prodej podílu o velkosti id. 46/1930 na pozemku p. č. 1190/13 do vlastnictví města 
Slušovice.  

Městská knihovna – převedení financí z výprodeje knih 
Rada města schválila žádost vedoucí Městské knihovny ve Slušovicích o převedení 
finančních prostředků ve výši 9 000 Kč získaných z výprodeje vyřazených knih v roce 2021 a 
souhlasí s použitím těchto financí na nákup nových knih. 
 
Zpracování geometrického zaměření Vítězství – Na Vyhlídce 
Rada města souhlasí se zpracováním geometrického zaměření (výškopis, polohopis) lokality 
na konci ul. Vítězství do ulice Na Vyhlídce nad zdravotním střediskem. Toto zaměření bude 
použito ke zpracování studie proveditelnosti propojení těchto dvou ulic chodníkem.  
 
Návrh rozpočtu města na rok 2022 
Rada města schválila návrh rozpočtu města na rok 2022. Návrh bude před projednáním 
v zastupitelstvu zveřejněn na úřední desce. 
 
 
 
 
 

 


