
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města 37/2020  
ze dne 24. 2. 2020 

 
 

Výroční zpráva o poskytování informací 
Rada města schválila Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb. za 
rok 2019. 
 
Prodloužení pronájmu obecního bytu  
Rada města schválila prodloužení nájmu bytu v domě č. p. 590 na ul. Dostihové. 
 
Zřízení spořícího účtu 
Rada města schválila zřízení spořícího účtu u Komerční banky, která nabídla větší úročení 
finančních prostředků, které má město na účtu u této banky. Na běžném účtu bude ponechána 
finanční částka k zajištění běžných plateb. Spořící účet bude mít výpovědní lhůtu 32 dnů. 
 
Konkurz na ředitel ZŠ Slušovice 
Rada města rozhodla, že nebude vyhlašován konkurz na ředitele ZŠ Slušovice. Možnost 
vyhlášení nového konkurzu je po šestiletém období ve funkci ředitele školy, které stávajícímu 
řediteli Mgr. Rostislavu Šarmanovi končí v červnu 2020.  
 
Nabídky na dodávku a montáž předokenních venkovních žaluzií 
Na dodávku a montáž předokenních venkovních žaluzií na budově městského úřadu byly 
vyzvány k podání nabídky firmy: 
DIAMONT DESIGN Uherský Ostroh 
MONTIVA Fryšták 
SUN SYSTÉM  Veselí nad Moravou 
Rada rozhodla zadat tuto zakázku firmě MONTIVA Fryšták,  která předložila nejvýhodnější 
cenovou nabídku. 
 
Žádost Barum Czech  rally Zlín o snížení poplatku za servisní zónu 
Rada města souhlasí se snížením schváleného poplatku za zřízení servisní zóny pro vozy Star 
Rally Historic v některých částech dostihového areálu v době od čtvrtku 27. 8. do neděle 30. 8. 
2020. 
 
Rally sprint Kopná 
Rada města schválila podmínky pro konání automobilového závodu Rallysprintu Kopná 
v pátek 8. 5  a v sobotu 9. 5. 2020. 
 
Dodatek ke smlouvě na výběr poplatků za odpady   
Rada města schválila dodatek ke smlouvě mezi společností Real Flat a dodatky 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.. 
 
 



Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ČR-ÚZSVM 
Rada města schválila smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o 
souhlas s realizací stavebního záměru na projekt Služeb města Slušovice – úprava vodovodní 
sítě – IO 303 přeložka vodovodu „V3“ s tím, že předpokládaná výše úhrady za věcné břemeno 
na pozemcích úřadu je ve smlouvě odhadnuta  na částku 6 800 Kč. Cílem projektu je výstavba 
nové trasy propojovacího vodovodu mezi ulicemi Na Výpusti a Dostihová pod řekou Dřevnicí. 
Stávající trasa není dostatečně zdokumentována a vzhledem k jejímu stáří je nutné tuto trasu 
nahradit novým vodovodem. 
 
Příspěvek na obnovu zeleně u panelového domu na ul. Družstevní č. p. 432 
Na základě žádosti obyvatelů panelového domu Družstevní č. p. 432 rada města souhlasí 
s poskytnutím příspěvku na obnovu zeleně kolem tohoto domu v ceně 10 000 Kč s tím, že tato 
částka bude proplacena na základě dodaných dokladů o pořízení této výsadby. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti – doplnění dešťové kanalizace z nám. Svobody. 
Rada města schválila smlouvu o služebnosti s Povodím Moravy Brno na pozemky dotčené 
realizací projektu „Slušovice – doplnění dešťové kanalizace z nám. Svobody“. Na pozemku 
Povodí Moravy  p. č. 696/1  je umístěna část kanalizace a výústní objekt do řeky Dřevnice.  
 
Žádost o vyjádření k záměru odkoupení části pozemku p. č. 711/1 
Rada města souhlasí se záměrem o odkoupení části pozemku p. č. 711/1 od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. Žadatelem o odkup pozemku je soukromá osoba. 
 
 
 

 


