
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města 64/2021 

ze dne 10. 5. 2021 
 

Žádost o pronájem části pozemku p. č. 203/1  
Rada města schválila pronájem části pozemku p. č. 230/1  před provozovnou Ovoce a zelena 
s vinotékou na nám. Svobody 27 o velikosti cca 2 m2 od vchodu do obchodu směrem 
k autobusové zastávce a  pronájmu jiné části tohoto pozemku o výměře 16 m2 před restaurací 
Přerovská s podmínkou, že pokud se budou v rámci rekonstrukce náměstí provádět v dané 
stavební úpravy, budou nájemci povinni zabrané veřejné prostranství uvolnit. 
 
Odpuštění placení nájemného za venkovní prostory restaurací  
Rada města schválila zrušení placení nájemného za venkovní prostory restaurací v roce 2021  
z důvodu dlouhodobého omezení provozu vlivem  vládních hygienických opatření.  
 
Uzavření Mateřské školy Sluníčko v době letních prázdnin 
Rada města vzala na vědomí uzavření Mateřské školy Sluníčko Slušovice v době letních prázdnin  
od 12. 7. do 13. 8. 2021. 
 
Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu města 
uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Český svaz včelařů, z.s.. Dotace ve výši 20 000 Kč bude 
použita na nákup léčiv pro přeléčení včelstev v rámci organizace, popřípadě nákup chovného 
materiálu z vyšších chovů včelstev. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu města 
uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.. Dotace ve výši 
5 000 Kč bude použita na provoz registrované sociální služby Slunečnice, která poskytuje 
ambulantní sociální službu péče osobám s mentálním a kombinovaným postižením. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu města 
uzavřenou mezi Městem Slušovice a  DOTEK z.ú.. Dotace ve výši 30 000 Kč bude použita na 
zajištění sociálních služeb na území ORP Vizovice. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu města 
uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Domov pro seniory Lukov, p. o.. Dotace ve výši 
28 000 Kč bude použita na provoz zařízení a péči o seniory. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu města 
uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Sociální služby města Kroměříže p.o.. Dotace ve výši 
7 000 Kč bude použita na úhradu provozních nákladů. 
   
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu města 
uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Andělé Stromu života p.s. Nový Jičín.. Dotace ve výši 
15 000 Kč bude použita na zajištění dostupnosti a udržitelnosti poskytování specializovaných 
zdravotních a sociálních služeb Mobilního hospice Strom života pro občany Slušovic a spádové 
oblasti z pobočky hospice ve Zlíně, která je výjezdovou základnou. 



Sportovní areál u základní školy – ceník sportoviště a provozní a návštěvní řád 
Rada města schválila ceník sportoviště ve sportovním areálu u základní školy platný  
od 10. 5. 2021 a provozní a návštěvní řád multifunkčního hřiště u základní školy Slušovice 
v letním provozu. 
 
Žádost o odpuštění pronájmu  
Rada města vzala na vědomí žádost o prominutí nájmu z nebytových prostor z důvodu uzavření 
provozovny v době vládního nařízení. 
 
Žádost o vyjádření k pozemku p. č. 269 v k.ú. Slušovice – Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových  
Rada města souhlasí s odprodejem části pozemku p. č. 269 v k.ú. Slušovice do vlastnictví 
fyzických osob s podmínkou, že část této parcely bude převedena do majetku města a bude 
vymezena jako ochranné metrové pásmo komunikace podél silničního obrubníku místní 
komunikace v ul. Slunečná na parcele 143/2. 
U prodávané části pozemku fyzické osobě požaduje stanovit věcné břemeno na ochranné pásmo 
kanalizace v majetku města Slušovice, která se  nachází v okrajové části pozemku. 
 
Veřejná zakázka – Komunitní dům pro seniory Slušovice – komise pro otevírání a 
hodnocení nabídek 
Rada města schválila komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci „Komunitní dům pro 
seniory Slušovice“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


