
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  7/2023 

ze dne 23. 1. 2023 
 
 

Smlouva o poskytování služeb 
Rada města schválila Smlouvu o administraci žádosti o dotaci pro realizaci projektu „ZŠ 
Slušovice – modernizace odborných učeben, kabinetů a družin školy“ se společností regiozona 
s. r. o. Zlín.  

 

Pronájem bytů 
Rada města schválila pronájem bytu v domě  č. p. 590 v ulici Dostihová , pronájem dvou 
garsoniér v domě č. p. 197 v ulici Dlouhá. 
 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
Rada města schválila výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č 106/1999 Sb. za 
rok 2022. 
 

Žádost o slevu za pronájem sokolovny 
Rada města schválila slevu ve výši 50 % za pronájem sokolovny dne 14. ledna 2023 při 
konání Farního plesu.  

 
Žádost o pronájem části dostihového areálu – konání venkovních koncertů 
Rada projednala žádost o pronájem části dostihového areálu  před tribunou ve vlastnictví 
města cca 40 x 50 m pro konání venkovních koncertů ve dnech 3. 6. a 4. 8. 2023.  
Rada města pověřuje starostu projednáním skutečného záboru pro konání koncertů. Pokud 
dojde k dohodě o pronájmu, bude připravena vyhláška o posunutí nočního klidu, která bude 
předložena na zastupitelstvu v březnu 2023. 

 

Dodatek smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb 
Rada města schválila dodatek č. 7 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 2023 pro knihovny v Březové, Dešné, Hrobicích, 
Neubuzi a v Želechovicích nad Dřevnicí. Cena za poskytované služby je stanovena 
hodinovou sazbou 240 Kč/hodina a počet hodin nesmí přesáhnout 270.  

 

Záměr pronájmu – DOMINO 
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 558 za účelem 
poskytování sociálních služeb společností DOMINO cz. 

 
 



Zvýšení nájmů nebytových prostor 
Rada města schválila zvýšení nájmu nebytových prostor na částku 1300 Kč/m2/rok. Novým 
nájemníkům bude účtováno od platnosti nájemní smlouvy a stávajícím nájemníkům bude 
termín stanoven po projednání nových nájemních podmínek. 

Rada města předběžně schválila pronájem nebytových prostor nad garážemi zdravotního 
střediska pro účel využití jako skladové prostory. Podmínky pronájmu bude možné schválit 
až po vyřešení změny užívání a zaměření skutečné plochy nebytových prostor. 

 
Zachování výše nájemného za parkovací místa na sídlišti Padělky a poplatku za psy 
Rada města rozhodla o zachování výše  nájemného za parkovací místa na sídlišti Padělky 
v částce 3 000 Kč/rok a zachování výše poplatku za psy. 

 
Pronájem nebytových prostor na zdravotním středisku 
Rada města schválila pronájem nebytových prostor v suterénu zdravotního střediska 
uvolněných po provozovně masáží za účelem provozování masérských služeb, medicinální 
pedikúry a kosmetických služeb.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


