
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  8/2022 

ze dne 8. 2. 2023 
 

Rozšíření Územního plánu Slušovice 
Rada města projednala žádost společnosti Správa a údržba silnic Zlínska, zastoupené 
jednatelem Libora Lukášem, o podporu záměru změny územního plánu v lokalitě za firmou 
OXALIS, kde v návaznosti na plochu V21 by mělo dojít k jejímu rozšíření směrem 
k Dřevnici tak, aby mohlo  být vybudováno plnohodnotné údržbové středisko pro dálnici 
D 49. Jeho vybudování je podmíněno schválením této změny. 
Rada souhlasí s podporou změny územního plánu na rozšíření plochy V 21 směrem k 
Dřevnici, která podpoří záměr SÚS Zlínska na vybudování  cestmistrovského střediska  ve 
Slušovicích. 

Dále Rada města projednala návrhy města na změnu územního plánu, pokud by byla 
realizována změna územního plánu vyvolaná požadavkem SUS Zlínska. 

Rada města souhlasí v případě realizování změny územního plánu vyvolané požadavkem 
Správy a údržby Zlínska, aby město požádalo o změny: 

1. Záměr nové plochy PV pro možnost umístění dopravní plochy umožňující změnu 
dopravního napojení místní komunikace Družstevní podél hranic pozemků p. č.1475/9 
– 1225/1, p. č. 1475/6 – 1227/2  p. č. 1475/4 – 1227/2. 

2. Záměr nové plochy PV pro možnost umístění dopravních ploch pro případné rozšíření 
parkovacích ploch  na sídlišti Padělky podél ochranného protihlukového valu.  
Směrové navázání na stávající komunikaci p. č. 961/1 u sběrného dvora přes pozemek 
p. č. 934/2 dále pokračování podél hranice pozemků p. č. 1001/1 a pozemků od p. č. 
934/17 až k pozemku 934/51. 

3. Změna zařazení plochy parcely p. č. 269 vedle komunikace na ulici Slunečná, která je 
dnes zařazena v plochách PV a nově ji zařadit do ploch BI. 

4. Záměr doplnění plochy PV pro doplnění dopravního napojení komunikace na 
p. č. 1481/50 na konci ulice Na Výpusti přes pozemek p. č. 1481/104 za účelem 
napojení plochy B4 na parcele p. č. 1486. 

5. Pro plochu BI4 zvýšit výškové omezení ze dvou nadzemních podlaží na čtyři 
nadzemní podlaží a podkroví.  

6. U zdravotního střediska na parcele p. č. 1103/1, které je zařazeno do plochy OV 
rozšířit možnost o využití pro  bydlení nebo ubytování. 

7. Začlenit plochu pro přístavbu sakristie kostela na parcele p. č. 695/1 

Darovací smlouvy 
Rada města schválila darovací smlouvy, na základě kterých město obdrželo příspěvek na 
městský ples konaný 21. 1. 2023: 
OZ ING stavební, s. r. o.   -  finanční příspěvek 20 000 Kč 
Greiner packaging slušovice, s. r. o.  -   finanční příspěvek 10 000 Kč 
Drogerie - Lenka Bartlová -  sponzorská dar 998 Kč (dárkové balíčky) 
Puidukoda  CZ s.r.o.  -  sponzorský dar  3 162,94 Kč (hoblovaná smrková prkna, dětská 
židle) 



 

Žádost Barum Czech Rally Zlín o snížení poplatku za průjezd soutěžících automobilové 
soutěže Barum rallye 
Rada města na zasedání dne 14. 12. 2022  schválila průjezd soutěžících automobilové soutěže 
Barum rallye katastrem města Slušovice v rámci rychlostní zkoušky Slušovice a to 19. nebo 
20. srpna 2023. Jedna z podmínek souhlasu bylo zaplacení částky 70 000 Kč za pronájem 
vozovek v katastru města. Předseda organizačního výboru Miloslav Regner zaslal žádost o 
zrušení nebo alespoň snížení poplatku za pronájem.  
Rada města schválila snížení poplatku za pronájem vozovek při konání Barum Czech Rally 
Zlín v srpnu 2023 na částku 50 000 Kč. 

 

Uzavření školní družiny v době jarních prázdnin 
Rada města vzala na vědomí informaci ředitele školy o přerušení provozu školní družiny 
v období jarních prázdnin od 13. do 17. 2. 2023 a to z důvodu energetických úspor a malého 
zájmu rodičů o umístění dětí. 

 

Navýšení nájemného v sociálních bytech 
V návaznosti na usnesení rady ze dne 7. 11. 2022 rada stanovila navýšení nájemného 
v sociálních bytech o inflaci (15%)  tj. na částku 71 Kč/m2 s platností od 1. 7. 2023. 

 
Stanovení platby za vytápění – Salon Šarm 
Rada města schválila Salonu Šarm od 1. 4. 2023 paušál na vytápění budovy městského úřadu 
ve výši 1/5  ze skutečných nákladů předchozího roku. Tento limit odpovídá dlouhodobě 
zavedeným poměrům za vytápění v předchozích letech.   

 

Zadání výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Služby města 
Slušovice 
Starosta informoval radu o obdržení žádosti o vzdání se funkce a výpovědi z pracovního 
poměru ředitele Služeb města Slušovice ke dni 30. 4. 2023.  

Rada města schválila  vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace 
Služby města Slušovice. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 


