
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města 60/2021 

ze dne 22. 2. 2021 
 
 
Pronájem  parkovacího místa č. 2  na sídlišti Padělky – převod dohody 
Rada města schválila Dohodu o přidělení parkovacího místa č. 2  a parkovacího místa č. 26 na 
sídlišti Padělky. 
 
Dodatek č. 29 ke smlouvě na výběr poplatků za odpady – Real Flat 
Rada města schválila Dodatek č. 29 uzavřený se společností Real Flat, kterým se mění výše 
vybíraných poplatků za odpad v závislosti na počtu obyvatel bytového domu od nájemníků a 
vlastníků některých bytových domů.  
 
Dodatek č. 3 ke smlouvě na výběr poplatků za odpady  - Společenství vlastníků jednotek 
domů č. 430 a 432 
Rada města schválila Dodatky č. 3 uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek domu 
Družstevní 430 a 432, kterými se mění výše vybíraných poplatků za odpad v závislosti na počtu 
obyvatel bytového domu od nájemníků a vlastníků některých bytových domů.  
 
Rally sprint Kopná 
Rada města schválila v rámci konání automobilového závodu Rallysprintu Kopná: 
1. uzavření  části místní komunikace v dostihovém areálu v pátek 16. 4. 2021 od 15 hodin do  
soboty 17. 4. 2021 do 17 hodin pro zřízení servisního parkoviště soutěžních vozů 
2. uzavření  místní komunikace kolem  letiště Bílá Hlína od obce Neubuz po křižovatku k hlavní 
cestě na Trnavu v pátek 16. 4. 2021 od 17 do 19,30 hodin, kdy  se v tomto úseku pojede testovací 
zkouška „Shakedown“.  
Celkový poplatek za konání této soutěže bude 5 000 Kč, který je nutno uhradit před konáním 
akce.  
Rada pro povolení stanovila následující podmínky: 
 zajištění povolení uzavírek komunikací, 
 informování majitelů provozoven v dostihovém areálu a letiště Bílá Hlina, kteří budou dotčeni 

akcí, 
 úklid veškerých využitých ploch, 
 upozornit soutěžící, aby městem projížděli takovým způsobem, aby minimalizovali hlukovou 

zátěž, 
 předání uzavřených lokalit po ukončení zástupci města panu Huťťovi (tel.  731 176 150) 

v pondělí po ukončení akce za účelem kontroly úklidu. 
Z důvodu plánované rekonstrukce vodovodů a kanalizace nebude možné v letošním roce pro 
závod využit prostor náměstí. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene – p. Voráč, kabelová přípojka NN 
Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Slušovice a  společností 
EG.D, a. s.  na stavbu „Slušovice, p. Voráč, kabelová přípojka NN“. Cena za věcné břemeno činí 
3 000 Kč bez DPH. Smlouva a smlouvě budoucí byla schválena radou města dne 6. 4. 2020.  
 
 
 



 
 
Řád veřejného pohřebiště 
Rada města schválila Řád veřejného pohřebiště na hřbitově ve Slušovicích. (viz. webové stránky 
města – vyhlášky a nařízení) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


