
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města 51/2020  

ze dne 24. 9. 2020 
 
 

Přidělení bytu v ulici Slunečná č. p. 313 
Rada města schválila pronájem bytu 2 + 1 v ulici Slunečná č. p. 313. Pronájem se sjednává na dobu 
určitou do 31. 12. 2020 s tím, že při splnění všech podmínek z nájmu vyplývajících bude pronájem 
automaticky prodlužován. 
 
Pronájem částí pozemků p. č. 1474/3, 1474/6 a 1474/8  
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemků p. č. 1474/3, p. č. 1474/6 a p. č. 1474/8 v k. ú. 
Slušovice o celkové výměře cca 1 339 m2. 
 
Pronájem části pozemků v zahrádkářské kolonii v ul. Hřbitovní 
Rada města schválila pronájem části pozemků  p. č. 1486  a p. č. 1485 v ul. Na Stráni za účelem 
zřízení zahrádek. 
 
Silvestrovský ohňostroj 
Rada města schválila konání silvestrovského ohňostroje dne 31. 12. 2020 ve 21 hodin v dostihovém 
areálu za částku 50 000 Kč. 
 
Dodatek ke Kupní smlouvě na prodej dřeva 
Rada města schválila dodatek ke Kupní smlouvě na prodej dřeva společnosti Pila MSK, a.s. Velké 
Karlovice.  
 
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 
v březnu a září 2021.  
 
Záměr pronájmu nebytových prostor za budovou  č. 160 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor za budovou č. p. 160. 
 
Žádost pana Ševčíka o povolení zabíjačky na sokolské zahradě 
Rada města vzhledem k hygienickým opatřením v souvislostí s šířením nemoci KOVID – 19 
neschválila žádost pana Ševčíka o  uspořádání zabíjačky na sokolské zahradě. 
 
Smlouva o připojení k distribuční soustavě – odběrné místo Školní 166 
USNESENÍ č. 192/2020  
Rada města schválila Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 9001749288 na připojení 
odběrného místa Školní 166, Slušovice.  Rada pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
Koncert Divoké kočky  
Rada města neschválila pronájem sálu sokolovny pro uměleckou akci uskupení Divoké kočky kvůli 
nezájmu o tento umělecký žánr. 
 
 



 
Oznámení o zrušení akce Test Day Samohýl BM 
Rada města vzala na vědomí oznámení Agentury media a marketink Praha o zrušení akce AMG Test 
Day Samohýl BM v dostihovém areálu dne 24. 10. 2020 nebo 31. 10. 2020 a to z důvodu nařízených 
hygienických podmínek. Povolení akce bylo schváleno radou města  dne 1. 9. 2020 usnesením č. 
180/2020. 
 
Povolení napojení na kanalizaci v zahrádkářské kolonii Manovo 
Rada města souhlasí s napojením chat v zahrádkářské kolonii Manovo na kanalizaci. 
 
Výběrové řízení  
Rada města schválila komisi pro hodnocení a posouzení nabídek na akci „Komunitní dům pro 
seniory“. 
  
Veřejnoprávní smlouva s FC Slušovice – dodatek č. 1 
Rada města schválila Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální  dotace 
z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  FC Slušovice. Tímto dodatkem se mění účel 
čerpání dotace z rozpočtu města následovně tak, aby odpovídal aktuálním potřebám fotbalového 
klubu. 
     
 
 
 

 


