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ze dne 10. 2. 2020 
 
 
 

Úprava smlouvy o nájmu nové sokolovny 
Na základě ukončení monitorovacího období dotace z Evropských fondů na sokolovnu rada 
města schválila úpravu ve smlouvě o nájmu nové sokolovny a to v článku 4 vypuštěním bodu 17 
– Nájemce je povinen po skončení akce oznámit pracovnici městské knihovny skutečný počet 
účastníků akce, podepsat evidenční listy a dále předat 2-3 fotografie z této akce v elektronické 
podobě z důvodu splnění monitorovacích ukazatelů dotace z Regionálního operačního 
programu.  
 
Snížení pronájmu v sokolovně 
Rada města schválila snížení pronájmu sokolovny pro Myslivecký ples,  který se bude konat 
15. 2. 2020, ve výši 50 % ceny za pronájem bez doplňkových služeb (čištění ubrusů, praní 
utěrek apod.) 
 
Žádost o vydání vyjádření k územnímu rozhodnutí – CETIN a.s. 
Rada města souhlasí s trasou a  vydáním územního rozhodnutí na stavbu „RVDSL1923 M 
Z SLUS11 SLUS1HR OK“. Stavba řeší zřízení optické, metalické a NN přípojky pro existující 
rozvaděč SLUS11 umístěný na ul. Dostihová u firmy PROPHER, s.r.o.. 
 
Smlouva o spolupráci při koordinaci realizace staveb veřejné komunikační sítě 
Rada města schválila Smlouvu o spolupráci při koordinaci realizace stavby města Slušovice 
„SLUŠOVICE_REKONSTRUKCE KANALIZACE V ULICI DOSTIHOVÁ“ a stavby 
CETINu „RVDSL 1923_M_Z_SLUS11-SLUS1HR-OK“. Předmětem této smlouvy je 
zkoordinování prací města Slušovice a společnosti CETIN při realizování výše uvedených 
akcí, kdy při realizaci kanalizací bude provedena  přípolož optického kabelu pro firmu CETIN. 
CETIN uhradí za přípolož 500 Kč/m bez DPH.  Rada pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
Oznámení ředitelky MŠ Sluníčko o ukončení pracovní pozice 
Rada města vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Sluníčko na ukončení práce 
v mateřské škole ke dni 30. 9. 2020. Rada pověřila starostu přípravou výběrového řízení na 
obsazení místa nové ředitelky mateřské školy. 
 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Komunitní dům pro seniory 
Rada města schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové 
služebnosti inženýrské sítě č. 1008C20/25  mezi městem Slušovice a Státním pozemkovým 
úřadem k vybudování inženýrských sítí ke stavbě Komunitního domu pro seniory Slušovice za 
jednorázovou úplatu ve výši 11 690 Kč. Rada pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
 
 



Odkoupení části pozemku p. č. 253 na ul. Školní 
Rada města schválila podání žádosti na odkup trojúhelníkové rohové části pozemku p. č. 253 
na ulici Školní z důvodu plánované výstavby nového místa pro přecházení z lokality ul. 
Slunečná přes komunikaci v ul. Školní.  
 
Kinematograf bratří Čadíků 
Rada města souhlasí  s promítáním  Kinematografu bratří Čadíků v termínech od 2. 8. do 6. 8. 
2020 na fotbalovém stadionu. Vstupné bude dobrovolné a bude darováno provozovatelem na 
konto Bariéry. 
 
Žádost o pronájem části pozemku p. č. 115  
Rada nesouhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 115 podél odbočné komunikace z ulice u 
Vodojemu ke hřbitovu z důvodu plánované trasy propojení vodovodu ul. U Vodojemu a 
Slunečná. 
 
 
 
 
 

 


