
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města 65/2021 

ze dne 24. 5. 2021 
 
 
 

Projektová dokumentace pro vydání povolení o umístění stavby „D49, 4902.2 Fryšták-Lípa, 
II. etapa“ 
Starosta informoval radu, že proběhlo na krajské pobočce Ředitelství silnic a dálnic  ve Zlíně 
jednání s projektantem D49 a zástupci firmy Wicke a farmářem Dušanem Matůšů, kteří budou 
nejvíce dotčeni stavbou této dálnice. 
Rada města na základě uskutečněného jednání souhlasí s projektovou dokumentací pro vydání 
povolení o umístění stavby „D49, 4902.2 Fryšták-Lípa, II. etapa“ s podmínkou, že bude 
prodloužen chodník od kruhového objezdu k odbočné komunikaci k firmě Vraník, Motocentrum 
a ČOV a jeho šířkové parametry budou uzpůsobeny jak pro pěší, tak i pro cyklistickou dopravu. 
Toto prodloužení chodníku zajistí dostupnost těchto firem a provozoven. 
 
Povolení konání akce AMG Test Day Samohýl BM 
Rada města schválila  žádost Agentury Media a Marketing s.r.o. Praha o povolení konání 
akce  AMG Test Day Samohýl BM v dostihovém areálu dne 25. 9. 2021 od 9:00 do 19:00 hodin. 
 
Uzavření knihovny v době letních prázdnin 
Rada města souhlasí s uzavřením městské knihovny v době letních prázdnin  
 od 8. 7. do 16. 7. 2021. 
 
Veřejnoprávní smlouva 
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. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene  
Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s. Brno na 
stavbu „Slušovice, p. Kolečkář, kabel. přípojka NN“. Jednorázová odměna za zřízení věcného 
břemene je sjednaná ve výši 3 000 Kč bez DPH. 
 
Zveřejnění kontaktů Sanitky VALLA  
Rada města souhlasí s bezplatným zveřejněním kontaktů na sanitky VALLA s.r.o. Vizovice 
v infosmyčce kabelové televize mezi stránkami pro zdravotnictví. 
 
Žádost o možnost zřízení cukrárny a občerstvení v prostorách sokolovny 
Rada města projednala žádost o možnost zřízení cukrárny a občerstvení v sokolovně, na sokolské 
zahradě či ve sportovním areálu u základní školy. Rada v současné době neuvažuje o zavedení 
těchto služeb v požadovaných prostorách a proto žádost zamítla. 



Žádost o poskytnutí finančních prostředků na výsadbu zeleně 
Rada města na základě žádosti obyvatel domu č.p. 435 souhlasí s poskytnutím finančních 
prostředků ve výši 10 000 Kč na  pořízení a výsadbu zeleně u domu č. 435 na ul. Družstevní. 
Finanční částka bude proplacena na základě předložených uhrazených dokladů. 
 
Nájemní smlouva na mobilní kontejner a mobilní WC (sportovní areál u ZŠ) 
Rada města schválila nájemní smlouvu se společností Alfa Container Rent s.r.o. Praha na 
pronájem obytného kontejneru a mobilního WC, umístěné ve sportovním areálu ZŠ Slušovice, na 
období květen až listopad 2021, nebude-li aktuálně dohodnuto jinak. 
 
Žádost o zvýšení nájemného za pozemek v dostihovém areálu  
Rada města neschválila požadavek na zvýšení nájemného za pozemek v dostihovém areálu 
z důvodu úhrady již tak vysokých finančních prostředků poskytovaných městem  na podporu 
údržby dostihové dráhy a konání dostihových dnů.  
 
Veřejná zakázka – Slušovice,  náměstí Svobody – komise pro otevírání a hodnocení nabídek 
Rada města schválila komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci „Slušovice, náměstí 
Svobody“. 
 
Příprava zasedání zastupitelstva – 7. 6. 2021 
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva dne 7. 6. 2021: 

 Rozpočtové opatření č. 2 roku 2021 
 Schválení závěrečného účtu DSO-Mikroregionu Slušovicko 
 Majetkové záležitosti 
 Různé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


