
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města 58/2021 

ze dne 1. 2. 2021 
 
 

Konání Barum Czech rally Zlín 
Rada města schválila konání 50. ročníku Barum Czech Rally Zlín, který se uskuteční ve dnech 
27. – 29. 8. 2021, a povoluje umístění servisní zóny Star Rally Historic v dostihovém areálu ve 
dnech 26. 8. až 29. 8. 2021. Rada souhlasí s průjezdem rychlostní zkoušky Březová na části 
dostihového areálu dne 28. 8. 2021 a s průjezdem rychlostní zkoušky Zádveřice dne  29. 8. 2021 
(dle předložených map s vyznačenými trasami rychlostních zkoušek).   
 
Smlouvy o poskytování a zajištění regionálních knihovnických služeb – dodatek č. 4 
Rada města schválila Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytování a zajištění regionálních knihovnických 
služeb. Tímto dodatkem se specifikuje rozsah služeb, počet objednaných hodin hodinová sazba, 
termíny zpracování výkazů a faktura za Služby zajišťované Městskou knihovnou ve Slušovicích 
v roce 2021 pro obsluhované knihovny v Březové, Dešné, Hrobicích, Neubuzi a v Želechovicích 
nad Dřevnicí. Cena je stanovena na 215 Kč/hodina. 
 
Likvidace bioodpadu – dodatek ke smlouvě 
Rada města schválila prodloužení smlouvy platné do 31. 3. 2021 na ukládání bioodpadu uzavřené 
s Obcí Ostrata. Ceny, podmínky i způsob dopravy zůstávají stejné jako v současnosti.  
 
Doplnění žádosti  o povolení průjezdu vozidel – 45. ročník motoristické akce „Ve Stopě 
Valašské zimy – Memoriál Josefa Sláčíka“ 
Rada města na základě žádosti pořadatelů motoristické akce „Ve Stopě Valašské zimy – 
Memoriál Josef Sláčíka“ schválila vzhledem k vývoji epidemiologické situace doplnění usnesení 
č. 246/2020 ze dne 30. 12. 2020 o náhradní termín a to 6. března 2021.  
 
Žádost společnosti ČIBE o slevu na stočném 
Rada města pověřuje ředitele Služeb města Slušovice s vyřešením žádosti firmy ČIBE o snížení 
ceny za stočné z důvodu poruchy. 
 
Systém náležité péče – hospodaření v lesích 
Rada města schválila, že v roce 2020  nedošlo k žádným změnám v systému náležité péče 
hospodářského subjektu města Slušovice. 
 
Smlouva o nájmu nebytových prostor – DOMINO cz 
Rada města schválila Smlouvu o nájmu místnosti v budově č. p. 558 vč. přístupových chodeb a 
sociálního zařízení mezi městem Slušovice a společností DOMINO cz, o. p. s.. za účelem 
poskytování sociální služby prevence rizikových typů chování. Smlouva se uzavírá na období od 
1. 3. 2021 do 31. 12. 2021. 
 
Výroční zpráva za rok 2020 
Rada města schválila Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za 
rok 2020. 
 



DIMATEX – žádost o souhlas s novými podmínkami 
Rada města schválila  Dodatek č. 2  k nájemní smlouvě č. 76315 ze dne 1. 7. 2013 se společností 
DIMATEX CS, spol. s r.o., která zajišťuje svoz kontejnerů na textil. Tímto dodatkem  společnost 
DIMATEX CS přenechá městu Slušovice 3 kusy kontejnerů na textil, které budou umístěny ve 
sběrném dvoře. Za každý kontejner uhradí město  od 1. 1. 2021 firmě DIMATEX CS částku 400 
Kč ročně + DPH. 
 
Nabídka společnosti Alza.cz a. s.  na umístění boxu na výdej zboží 
Rada města neschválila nabídku společnosti Alza.cz a. s. Praha na umístění boxu na výdej 
objednaného zboží ve Slušovicích. Rada preferuje smluvní vztah společnosti se soukromým 
subjektem,  z důvodu možných dalších žádostí jiných poskytovatelů obdobných služeb. 
 
Nabídka na prezentaci v publikaci Pozor drogy 
Rada města neschválila prezentaci města v publikaci Pozor drogy. Tato prezentace byla nabídnuta 
IV nakladatelství, Praha 3. Jednalo se o nabídku podmíněnou finančním příspěvkem. 
 
Žádost o dotaci z rozpočtu města  
Rada města neschválila dotaci z rozpočtu města spolku TAJV, z. s. na  sportovní den mládeže. 
Důvodem zamítnutí žádosti je skutečnost, že nabídka současných aktivit ve Slušovicích je 
dostačující a není vhodné ji dále rozšiřovat. 
 
Nabídka na konání letního kina – Kinematograf bratří Čadíků  
Rada projednala žádost pana Čadíka o opětovná povolení konání letního kina kinematograf bratří 
Čadíků. Rada města doporučuje prověřit možnost spolupráce s jiným provozovatelem této služby. 
 
Žádost FC Slušovice o příspěvek na novou sekačku trávy 
Rada města schválila příspěvek ve výši 100 tisíc Kč pro FC Slušovice na pořízení nové sekačky 
na trávu. 
 
 
 
 


