
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města 9/2023 

ze dne 27. 2. 2023 
 
 
 

Účetní závěrky příspěvkových organizací 
Schválení účetní závěrky Služeb města Slušovice za rok 2022 
Rada města schválila účetní závěrku Služeb města Slušovice za rok 2022 a současně rozhodla 
o převodu hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši 184 102,87 Kč do  rezervního fondu.  

   
Schválení účetní závěrky Základní školy Slušovice za rok 2022 
Rada města schválila účetní závěrku Základní školy Slušovice za rok 2022 a současně 
rozhodla o převodu hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši  37,58 Kč do rezervního 
fondu   

   
Schválení účetní závěrky Mateřské školy Sluníčko Slušovice za rok 2022 
Rada města schválila účetní závěrku Mateřské školy Sluníčko Slušovice za rok 
2022 a současně rozhodla o převodu hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši 
2 800,10 Kč do rezervního fondu. 

Všechny účetní závěrky byly schváleny v rozsahu: 
- rozvaha  
- výsledovka  
- příloha  
- inventarizační zpráva  
- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly  
 
Stanovení výše pachtovného 
Rada města stanovila pachtovné pro pronájem zemědělských pozemků ve výši 2 000 Kč/ha. 

 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ukládání biologicky rozložitelných rostlinných zbytků 
Rada města schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ukládání biologicky rozložitelných 
(rostlinných) zbytků – biomasy s obcí Ostrata. Dodatek se uzavírá na dobu určitou do 31. 3. 
2024. Tímto dodatkem se mění sazba za ukládání biologicky rozložitelných zbytků biomasy: 
1t trávy, štěpka, ovoce apod  1 190 Kč 
1t směs tráva a větví   1 660 Kč 
1 t neupravená dřevní hmota  2 150 Kč 
 
Dodatek č. 3 – firma DIMATEX 
Rada města schválila dodatek č. 3 se společností DIMATEX, spol. s r.o.. Tímto dodatkem se 
v nájemní smlouvě na pronájem kontejnerů na textil upravuje čl. I odst. 1.3. – za každý 
kontejner firmy umístěný v katastru města zaplatí město firmě DIMATEC CS, spol. s r.o. 
částku 0 Kč ročně.  



Žádost povolení koncertů v dostihovém areálu 
Rada města projednala žádost pana Kotka o povolení a podmínky uspořádání dvou koncertů 
v dostihovém areálu ve dnech 3. 6. a 4. 8. 2023.  Rada požaduje za každý koncert předem 
uhradit městu částku 40 000 Kč a dále uhradit 50 000 Kč vratnou kauci pro případ úklidu a 
náhrad škod po koncertech. Pokud bude s rozhodnutím rady o výši poplatku pan Kotek 
souhlasit, rada na dalším zasedání  vydá konečné stanovisko k povolení koncertů a na 
zasedání zastupitelstva připraví vyhlášku o nočním klidu. 

 

Nový ceník Městské knihovny ve Slušovicích 
Rada města schválila nový ceník Městské knihovny ve Slušovicích. Důvodem navýšení je 
zvýšení registračních poplatků a zvýšení ceny poštovného, knih a energií.  
 

Vyhláška o nočním klidu 
Rada města souhlasí s přípravou vyhlášky o nočním klidu v noci z 9. 9. na 10. 9. 2023 
z důvodu konání akce města na náměstí ve Slušovicích případně v době konání koncertů 
v dostihovém areálu v noci ze 3. června na 4. června 2023 a v noci ze 4. srpna na 5. srpna 
2023. 

 
Uzavření Mateřské školy Sluníčko v době letních prázdnin 
Rada města vzala na vědomí uzavření Mateřské školy Sluníčko v době letních prázdnin od 
17. 7.  do 18. 8. 2023. 
 
Smlouvy o zřízení věcného břemene - Slušovice, město, kabelové vedení NN 
Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330061702/001-ADS se 
společností EG.D, a.s. na stavbu „Slušovice, město, kabelové vedení NN“. Cena za věcné 
břemeno byla stanovena na částku 2 500 Kč bez DPH.  

 

Slušovice, pí Dostalová, kabel. vedení NN 
Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330062333/001-ADS se 
společností EG.D, a.s. na stavbu „Slušovice, pí Dostalová, kabel. vedení NN“. Cena za 
věcné břemeno byla stanovena na částku 12 000 Kč bez DPH.  

 

Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  
Zdravotní klaun, o.p.s., Praha. Dotace ve výši 5 000 Kč bude použita na financování 
programů organizace. 
Českým svazem včelařů, z. s. . Dotace ve výši 30 000 Kč bude použita na nákup chovného 
materiálu z vyšších chovů a léčiv pro léčení včelstev ve spolku. 
Českým svazem chovatelů ZO Slušovice. Dotace ve výši 30 000 Kč bude použita na 
uspořádání výstavby, poháry, posuzovatele, přípravy a opravy v areálu, zakoupení počítače. 
Mysliveckým Spolkem Březina Slušovice,z.s.. Dotace ve výši 45 000 Kč bude použita na 
nákup krmiva pro zvěř a  na opravu bourárny masa. 



Centrem služeb a podpory Zlín, o. p.s.. Dotace ve výši 5 000 Kč bude použita na provozní 
náklady registrované sociální služby Slunečnice, která poskytuje ambulantní sociální službu 
péče osobám s mentálním postižením – na běžné výdaje související s poskytováním základní 
činnosti služby. 
Sociálními službami města Kroměříže, p. o.. Dotace ve výši 10 000 Kč bude použita na 
úhradu provozních nákladů. 
 

Jarní bazárek 
Rada města schválila konání dětského bazárku v sále  sokolovny v sobotu 25. 3. 2023 od 7:30 
do 11:30 hodin. Město Slušovice bude spoluorganizátorem této akce, a proto bude prominut 
nájem za použití sokolovny. 

 
Žádost o snížení pronájmu sokolovny 
Rada města schválila snížení pronájmu sokolovny pro Myslivecký ples,  který se bude konat 
4. 3. 2023, ve výši 50 % ceny za pronájem bez doplňkových služeb (čištění ubrusů, praní 
utěrek apod.) 

 
Povolení konání akce AMG Test Day Samohýl BM 
Rada města schválila  žádost Agentury Media a Marketing s.r.o. Praha o povolení konání 
akce  AMG Test Day Samohýl BM v dostihovém areálu dne 30. 9. 2023 od 9:00 do 19:00 
hodin a s konáním akce souhlasí s tím, že před konáním bude uhrazeno městu Slušovice 
30 000 Kč bez DPH jako poplatek  za využití dostihového areálu.  
 
Letní kino 
Rada města souhlasí s nabídkou společnosti KINOSERVIS s.r.o. Zlín na technické zajištění 
letního kina ve Slušovicích (7 projekčních dní) za částku cca 116 000 Kč vč. DPH. 
 
Výstava fotografií ve vestibulu sokolovny 
Rada města souhlasí s bezplatným vystavením fotografií Slušovic fotografa Petra Kováře ve 
vestibulu sokolovny.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


