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ze dne 22. 6. 2020 
 
 

Technické dodatky k pojistným smlouvám 
Rada města schválila  technické dodatky k pojistným smlouvám. Těmito dodatky se mění 
zprostředkovatel pojištění  z INSIA a.s. na RENOMIA, a.s.. 
 
Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Linkou bezpečí, z.s.. Dotace ve výši 2 000 Kč 
bude použita na pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky, 
které poskytují pomoc a ochranu dětem a mladým lidem v tíživých či krizových životních 
situacích nebo dospělým jednajícím v zájmu dítěte. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu č. 24/2020  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 finanční podporu dostihu „Cena města Slušovice“. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě – Přeložka STL plynovodu v ul. Vítězství 
Rada města schválila trojstrannou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 
stavbu „přeložka STL plynovodu Slušovice, ul. Vítězství, číslo stavby 880097699“ mezi 
Zlínským krajem (vlastník pozemků dotčených přeložkou), GasNET, s.r.o. Ústí nad Labem 
(společnost, pro kterou bude zřízeno věcné břemeno) a Město Slušovice (investor). Rada 
pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
Pronájem pozemků pro volební kampaň KDU-ČSL 
Rada města schválila pronájem části pozemků p. č. 1474/2, p. č. 696/2 a p. č. 660 KDU ČSL 
pro umístění volebních tabulí před krajskými volbami. Cena pronájmu se bude řídit platnými 
poplatky za umístění reklamních zařízení. 
 
Pronájem pozemků pro volební kampaň Hnutí Trikolóra 
Rada města schválila pronájem části pozemků p. č. 1474/2, p. č. 696/2 a p. č. 660 Hnutí 
Trikolóra pro umístění volebních tabulí před krajskými volbami. Cena pronájmu se bude řídit 
platnými poplatky za umístění reklamních zařízení. 
 
Žádost  o vyjádření k pořádání automobilových závodů Zádveřice – Raková 
Rada města neschválila konání  automobilových závodů dne 18. 7. 2020 v katastrální území 
Slušovice. Důvodem je již poměrně velké množství zavedených akcí tohoto charakteru na 
území města a tyto akce mají akreditaci autoklubu ČR, který garantuje bezpečnou organizaci. 
Splnění těchto podmínek požaduje rada jako nezbytnou součást povolení takových soutěží. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – CETIN a.s. 
Rada města schválila Smlouvu  o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností CETIN 
pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě. Služebnost bude 
sjednána na dobu neurčitou za finanční náhradu ve výši 3 000 Kč.  



 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o umístění zařízení – Vodafone Czech Republic a.s. 
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku p. č. 849/1, na kterém je umístěno 
zařízení firmy Vodafone u vysílače na konci ulice Osvoboditelů. 
 
Oprava kříže na hřbitově 
Rada města schválila rozšíření opravy kříže na hřbitově. Při restauračních pracích bylo po 
odstranění spodních  obvodových vrstev zjištěno, že kříž nemá stabilní základ, pouze kameny 
s mezerami vyplněnými hlínou. 
Rada schválila navýšení celkové částky restauračních prací v celkové částce do 100 000 Kč 
(včetně původně zadaných prací). Zakázka bude tedy rozšířena o rozebrání kříže, vybudování 
betonového základu a nová kompletace kříže vč. doplnění nových povrchových vrstev. 
 
Pronájem části pozemků p. č. 1474/3 a p. č. 1474/6   
Rada města souhlasí se záměrem pronájmu části pozemků p. č. 1474/3 a p. č. 1474/6 za účelem 
zřízení prostor pro restaurační a kamenické práce.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


