
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  4/2022 

ze dne 14. 12. 2022 
 
 
 

1. Dodatek k pojistné smlouvě 
Rada města schválila dodatek č. 2  k pojistné smlouvě č. 8603566164 s pojišťovnou 
Kooperativa pojišťovna, a.s. prostřednictvím pojišťovacího makléře RENOMIA, a.s. 
zastoupeného QUANTUM SOLIDUM CZ, s.r.o.. V tomto dodatku je doplněno pojištění 
Komunitního domu pro seniory ve Slušovicích.  

 
Pronájem garáží a schválení výše nájemného 
Rada města schválila  prodloužení nájmů garáží od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a stanovila 
cenu pronájmu ve výši 1 000 Kč/měsíc. 

 

Nájemní smlouva – umístění zařízení CETIN na budově č. p. 558 
Rada města schválila nájemní smlouvu se společností CETIN na pronájem části místnosti 
v 1. NP o velikosti 2m2 a části půdního prostoru o velikosti 4 m2, část střechy budovy o 
výměře 1m2, prostory potřebné na kabelové propojení mezi technologiemi, vše v budově 
č. p. 558.  
 
Pronájmy obecních pozemků 
Rada města schválila pronájmy obecních pozemků na další čtyřleté období, tj. do 31. 12. 
2026. Pronájmy soukromým osobám ponechává ve stejné výši jako doposud, pronájmy 
podnikatelům navyšuje o 25 %, pronájem dostihové drány v době konání dostihů (týden 
před dostihy a týden po dostizích) zůstává na částce 5 000 Kč. 
 
Páteřní propoj Březová – Neubuz 
Rada města schválila smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se 
společností Zlín Net, a.s. na stavbu „SEK – Páteřní propoj Březová – NEUBUZ“ přes 
pozemky města p. č. 1500/23, 66/1, 1500/84, 1536/2, 66/12, 1546/1, 1532/2 v k. ú. Slušovice. 
Rada stanovila finanční náhradu za věcné břemeno ve výši 100 Kč/m + DPH.  
 
Žádost o podporu tříkrálových koledníků 
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč pro občerstvení koledníků 
tříkrálové sbírky Charity ČR. 
 
 
Slušovický charitativní běh 
Rada města vzala na vědomí předběžné termíny slušovického charitativního běhu 
pořádaného Nadačním fondem pro rozvoj a podporu Slušovic a to v sobotu 27. 5. 2023 
nebo v neděli 28. 5. 2023.  
 



Barum rallye 
Rada města schválila průjezd soutěžících automobilové soutěže Barum rallye katastrem 
města Slušovice v rámci rychlostní zkoušky Slušovice a to 19. nebo 20. srpna 2023 za 
předem stanovených podmínek. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


