
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  69/2021 

ze dne 2. 8. 2021 
 
 

Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu „Přeložka plynovodu Slušovice, 
ul. Vítězství“ 
Rada města schválila smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0450/21 na stavbu 
„Přeložka plynovodu Slušovice, ul. Vítězství“ mezi  Zlínským krajem, Ředitelstvím silnic 
Zlínského kraje p. o. a Městem Slušovice. Stavba má přímou návaznost na připravovanou akci 
„Silnice III/4915: Slušovice I“. 
 
Realizační smlouva na prodej dřeva – Pila MSK, a.s. 
Rada města schválila Realizační smlouvu č. 3 na výkup surových kmenů v období od 1. 7. 
2021 do 30. 9. 2021.  
 
Dodatek smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizace a správě Digitální technické mapy 
obce 
Rada města schválila Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 
Digitální technické mapy obce mezi Zlínským krajem a městem Slušovice. Dodatek řeší 
smluvní vztah za stávajících podmínek do 28. 3. 2023. Další období bude podle nových 
smluvních podmínek, na které bude uzavřena nová smlouva.  
 
Veřejnoprávní smlouva 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí  individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  DOSTIHY SLUŠOVICE, z.s.  Dotace ve výši 
50 000 Kč bude použita na  Cenu 40. výročí dostihové dráhy Slušovice která se bude konat  
21. 8. 2021 – ve výši 30 000 Kč, a zbylá částka na dostih „Cena města Slušovice“.  
 
Smlouva o zřízení věcného břemene  
Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330062577 mezi městem 
a EG.D, a.s.. Cena za věcné břemeno ve výši 22 000 Kč bez DPH byla sjednána ve Smlouvě o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene schválené radou města dne 1. 7. 2019. 
 
Žádost o povolení akce bazárek použitého oblečení  a potřeb pro děti 
Rada města schválila konání bazárku použitého oblečení a potřeb pro děti v sále nové 
sokolovny dne 11. září 2021. Město Slušovice bude spoluorganizátorem této akce a proto bude 
prominut nájem za použití sokolovny.  
 
Připojení na kanalizaci v zahrádkářské kolonii Manovo 
Rada města na základě žádostí několika majitelů chat v zahrádkářské kolonii Manovo schválila 
možnost  připojení na kanalizaci, která byla zbudována při výstavbě nové příjezdové cesty.  
 
Odpuštění stočného 
Rada města schválila odpuštění stočného ve firmě v ul. Dlouhá 703.   Důvodem pro odpuštění 
je skutečnost, že došlo k poruše na rozvodech vody v areálu firmy.   
 


