
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  1/2022 

ze dne 7. 11. 2022 
 
 

Rozdělení kompetencí starosty a místostarosty 
Rada města schválila rozdělení kompetencí starosty a místostarosty. 
 
Starosta 
Investiční akce města 
Dotace 
Výběrová řízení 
Rozpočet města 
Příprava obecních vyhlášek a nařízení 
rady 
Školství – ZŠ, MŠ 
Vedení krizového štábu 
Odpady 
Personální záležitosti 
Hasiči 
Majetko-právní záležitosti, správa a 
pojištění majetku, prodej a pronájem 
Lesní hospodářství 
Komise pro záležitosti občanské a 
sociální 
 

Místostarosta 
Investiční akce města 
Dotace 
Výběrová řízení 
Služby města (zaměstnanci, vodní hospodářství, 
nájmy nebytových a bytových prostor, kabelová 
televize) 
Inventarizace hmotného a nehmotného majetku 
města  
Kultura a sport 
Knihovna a nová sokolovna 
Sociální oblast 
Dětská hřiště 
Zájmové organizace 
Hřbitov 
Noviny 
Kronika města 
Vymáhání pohledávek 
Pokladna 
 

 

Smlouva o nájmu nové sokolovny 
Rada města schválila Smlouvu o nájmu nové sokolovny ve Slušovicích, ve které byl odstavec 
s odvoláním na jednotlivá usnesení nahrazen formulací, že nájemné a zprostředkování služeb 
je stanoveno dle aktuálního ceníku schváleného radou města Slušovice. 

Bezplatný pronájem sokolovny 
Rada města schválila bezplatný pronájem prostor sokolovny (bez doplňkových služeb) pro 
příspěvkové organizace města – Základní školu Slušovice vč. koncertů ZUŠ, Klub rodičů při 
ZŠ Slušovice, Mateřskou školu Sluníčko, SDH Slušovice, DSO-Mikroregion Slušovicko a 
Místní akční skupinu Vizovicko a Slušovicko. 

Poskytování finanční podpory města od 1. 1. 2023 
Rada města schválila s platností od 1. 1. 2023 
a) při dožití 75, 80, 85, 90 let a po 90. roce každý rok – finanční hotovost 1 000,- Kč a 
květiny v hodnotě do 200,- Kč, 
 
b) u příležitosti jubilea 50 a 60  let společného manželského života finanční hotovost 
2 000,- Kč, květiny v hodnotě do 600,- Kč, dárkový balíček v hodnotě 500,- Kč, sekt na 
přípitek do 200,- Kč, 
 



c) u příležitosti jubilea 65 a 70 let společného manželského života finanční hotovost  
3 000,- Kč, květiny v hodnotě 600,- Kč, dárkový balíček  v hodnotě 1.000,- Kč, 
sekt na přípitek do 200,- Kč, 
 
d) při obřadu vítání dětí narozených od 1. 1. 2023 finanční hotovost 3 000,- Kč (darovací 
smlouva, ve které je uvedeno, že narozené dítě má v době narození trvalý pobyt ve 
Slušovicích a prohlášení, že se slavnostního obřadu vítání nezúčastnili jinde) a dále: 

 květiny v hodnotě     do 300,- Kč                                  
 pamětní knížka v hodnotě         200,- Kč                             
 drobný dárek     do 400,- Kč     
 album –fotografie z obřadu         600,-Kč                          

Pokud se slavnostního obřadu rodiče nezúčastní  z jakéhokoliv důvodu bude vyplacena na 
základě darovací smlouvy pouze finanční  hotovost ve výši 3 000 Kč. 
 
Podmínky pro oddávání 
Rada města stanovila oddávací termíny: 
Pátek:   13.45 hodin a 14.15 hodin 
Sobota:  10,30 hod., 11.00 hod. a 11.30 hodin 
Místem pro uzavírání sňatků je obřadní síň Městského úřadu ve Slušovicích. 

Rada města schválila oddávající: 
starostu Ing. Petra Hradeckého 
místostarostu Ing. Jana Fenyka 
člena zastupitelstva Mgr. Jindřicha Elšíka 

Ceník nájemného na kluzišti u základní školy  
Rada města schválila ceník pronájmu na kluzišti u základní školy: 
Dospělý - 70 Kč/hodina 
Dítě do 8 let - 20 Kč/hodina 
Dítě od 8 do 15 let -   40 Kč/hodina 
Pomůcky figurky  -    30 Kč/hodina 
Pomůcky hrazdičky - 20 Kč/hodina 
Pronájem celé plochy -  2 000 Kč/hodina 
 
Zvýšení nájmů v městských bytech 
Rada města schválila navýšení nájmů v městských bytech následovně: 
- od 1. 1. 2023 se navyšuje nájemné o 10 % částky za m2, 
- v bytech pro sociální bydlení se od 1. 7. každého roku bude navyšovat nájemné za m2 
o inflaci roku předcházejícího. 

 
Prodloužení nájmů   
Pronájmy bytů  
Rada města schválila prodloužení nájmů od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v městských bytech. 
 
Pronájem garáží a schválení výše nájemného 
Rada města schválila  prodloužení nájmů garáží od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a navýšení 
ceny pronájmu o 200 Kč, tj. na částku 700 Kč/měsíc. 



Rozpočtové opatření rady města č. 5 
Rada města schválila rozpočtové opatření č. 5: 
Příjmy: 
Městská knihovna (prodej knih)                        13 000 Kč 
Výdaje: 
Městská knihovna (nákup knih)                  13 000 Kč 
Dotace organizacím a spolkům 
     Římskokatolická farnost – Schola Cantiamo      21 200 Kč 
     Zdravotní klaun                       5 000 Kč   
 
Dodatek ke Smlouvě o poskytování a zajištění regionálních knihovnických služeb 
Rada města schválila Dodatek č. 6 Smlouvy o poskytování a zajištění regionálních 
knihovnických služeb s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. Tímto dodatkem se 
mění počet odpracovaných hodin na 240.  

 
Záměr pronájmu a výpůjčky pozemků  
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu či výpůjčky městských pozemků nebo 
jejich částí v k. ú. Slušovice. 
 
Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu č. 24/2022  o poskytnutí individuální  dotace 
z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a společností Podané ruce, o.p.s.. 
Dotace ve výši 5 000 Kč bude použita na zajištění služby Terénní programy ve Zlíně – 
poskytování sociální terénní služby ve Slušovicích orientované na aktivní uživatele 
nealkoholových drog. 
 
Rada města schválila žádost o příspěvek společnosti Zdravotní klaun o příspěvek na činnost  
pro děti i seniory přímo v nemocnicích. Výši příspěvku stanovila na částku 5 000 Kč.  

 
Žádost o navýšení dotace z rozpočtu města – Římskokatolická farnost 
Rada města schválila žádost Římskokatolické farnosti Slušovice o navýšení dotace z rozpočtu 
města pro Scholu Cantiamo v částce 21 200 Kč.  
 

Avonet, s.r.o.  – žádost o souhlasy s připojením domů v ul. Dostihová 590, 621 a 715 
Rada města souhlasí s připojením domů v ul. Dostihová č. p. 590, 621 a 725 a schválila 
smlouvu o umístění zařízení pro napojení jednotlivých domů na optickou síť, kterou plánuje 
realizovat firma AVONET. Podmínkou je projednání místa napojení s ředitelem Služeb 
města Slušovice, které pro  město vykonávají správu těchto domů. 

 
Smlouvy o zřízení věcného břemene  
Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s. na stavbu 
„Slušovice, pí Mrkvová, kabelová příp. NN“. Jednorázová náhrada za zřízení věcného 
břemene je sjednána ve výši 3 000 Kč.  



 

 

Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností EG.D.a.s. na stavbu 
„Slušovice, ul. Školní, kabelové vedení NN“. Jednorázová  náhrada za zřízení věcného 
břemene je sjednána ve výši 5 000 Kč. Rada pověřila starostu podpisem smlouvy. 

 
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Povodím Moravy 
Rada města schválila Dodatek č. 1 nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti uzavřené mezi Povodím Moravy, s.p., příspěvkovou organizací Služby města 
Slušovice a městem Slušovice na stavbu  „Úprava vodovodní sítě, Slušovice, IO 303 
Přeložka vodovodu V3“. Tímto dodatkem se rozšiřuje seznam dotčených pozemků stavbou, 
na kterých má Povodí Moravy právo hospodařit.. 

 
Smlouva o umístění věcí – nápojový automat (kluziště) 
Rada města schválila smlouvu s firmou DELIKOMAT s.r.o., Modřice o umístění 1 kusu 
nápojového automatu v šatně na městském kluzišti u základní školy na dobu určitou do 30. 4. 
2023. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

Provozní řád pro veřejné víceúčelové, dětské hřiště, fitness a skatepark hřiště 
Rada města schválila aktualizovaný Provozní řád pro veřejné víceúčelové, dětské hřiště, 
fitness a skatepark hřiště.  

 
Uzavření Mateřské školy Sluníčko a městské knihovny v době vánočních svátků 
Rada města vzala na vědomí uzavření Mateřské školy Sluníčko v době vánočních svátků od 
23. 12. 2022 do 2. 1. 2023. 

Rada města schválila uzavření městské knihovny v době vánočních svátků od 22. 12. 2022 do 
2. 1. 2023. 

 
Pronájem nebytových prostor 
Rada města schválila bezplatný pronájem nebytových prostor v patře budovy č. p. 160 
(bývalá prodejna textilu Polášek) na náměstí ve Slušovicích SDH Slušovice pro zkoušky 
divadelního spolku. Pro ukončení bezplatného pronájmu  rada stanovila výpovědní lhůta 3 
měsíce. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 16. 9. 
do 3. 10. 2022. Rada pověřila starostu podpisem nájemní smlouvy. 
 

Žádost o pokácení dřevin na pozemku p. č. 1466/1  
Rada města schválila pokácení dřevin (dvě břízy bělokoré a jedna lípa malolistá) stojících na 
pozemku p. č. 1466/1 v k. ú. Slušovice. Rada svůj souhlas podmínila splněním nabídky 
žadatele na výsadbu nových vhodných dřevin. 
 

 



Dodatek č. 1 – prodloužení smlouvy na technický dozor (KODUS) 
Rada města schválila Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě s Ing. Marcelem Sedlaříkem, který 
vykonává technický dozor stavby KODUS. Tímto dodatkem se prodlužuje v čl. V. čas plnění 
od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022. 

 
Žádost FC Slušovice o úpravu čerpání dotace 
Rada města schválila žádost FC Slušovice o úpravu (přesun) rozdělených částek finanční 
podpory z rozpočtu města. 
 
Povolení ke konání zabijačky na sokolské zahradě 
Rada města schválila žádost o povolení konání zabijačky na sokolské zahradě v sobotu 
19. 11. 2022. 
 
Konání Mikuláš rally Slušovice 
Rada města schválila uzavření komunikace kolem dostihové dráhy v sobotu 3. 12. 2022 od 
10:30 do  16:30 hodin za účelem pořádání automobilové soutěže „MIKUKÁŠ  RALLY 
Slušovice“ za předem stanovených podmínek. 

 
 
 
 
 

 


