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Smlouva o nájmu nebytových prostor – DOMINO cz 
Rada města schválila Smlouvu o nájmu místnosti v budově č. p. 558 vč. přístupových chodeb a 
sociálního zařízení mezi městem Slušovice a společností DOMINO cz, o. p. s.. za účelem 
poskytování sociální služby prevence rizikových typů chování.  
 
Smlouva o poskytnutí dotace na lesní hospodářství 
Rada města schválila Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Slušovice a Zlínským krajem. 
Touto smlouvou se zavazuje Zlínský kraj poskytnout městu Slušovice neinvestiční dotaci do 
výše 19 300 Kč na realizaci projektu „Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování 
oplocenek a oplůtků“  
 
Pronájem části pozemku p. č. 230/1 – zřízení zahrádky u restaurace Přerovská 
Rada města schválila pronájem části pozemku p. č. 230/1 o výměře 16 m2  před restaurací 
Přerovská za účelem zřízení letní venkovní zahrádky na dobu srpen - září 2020. Rada 
požaduje, aby provoz zahrádky byl ukončen nejpozději do 22 hodin.  
 
Dodatek ke smlouvě o umístění zařízení – Vodafone Czech Republic a.s. 
Rada města schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. ZSLU1GE o umístění zařízení společnosti 
Vodafone. Tímto dodatkem se prodlužuje pronájem části pozemku p. č. 849/1 o výměře 20 m2  
sloužícího k umístění zařízení firmy Vodafone o 7 let t. j. do 2. 11. 2027.  
 
Pronájem pozemků pro volební kampaň ODS 
Rada města schválila pronájem části pozemků p. č. 1474/2, p. č. 696/2 a p. č. 660 pro umístění 
volebních tabulí Občanské demokratické strany před krajskými volbami. Cena pronájmu se 
bude řídit platnými poplatky za umístění reklamních zařízení. 
 
Projekt DOS-Mikroregionu Slušovicko – kompostéry do zahrad  
Rada města souhlasí se zapojením města do  projektu „Kompostéry do zahrad 2“, který 
zpracovává Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko  pro obce ve svém území. V rámci 
tohoto projektu požádá město o dodávku 320 kusů kompostérů. 
 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Rada města schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Slušovice a společností E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích města p. č. 353/1 a 1590/14 v k. ú. 
Slušovice pro realizaci stavby „Slušovice, pí Mrkvová, kabelová příp. NN“.  Jednorázová 
úhrada za věcné břemene bude ve výši 3 000 Kč bez DPH.  
 
Žádost o pronájem částí pozemků p. č. 1474/3, 1474/6 a 1474/8 
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemků p. č. 1474/3, 1474/6 a 1474/8 v k. ú. 
Slušovice. 
 
 



Záměr pronájmu část pozemků v zahrádkářské kolonii v ul. Hřbitovní 
Rada města na základě nových žádostí pěti zájemců schválila záměr pronájmů části pozemků  
p. č. 1486  a p. č. 1485 v ul. Hřbitovní za účelem zřízení zahrádek.  
 
Návštěvní řád sokolské zahrady a veřejného dětského hřiště na sokolské zahradě 
Rada města schválila návštěvní řád sokolské zahrady a veřejného dětského hřiště na sokolské 
zahradě. 
 
Nájemní smlouva na pozemky v dostihovém areálu – letní koncert 
Rada města schválila nájemní smlouvu mezi městem Slušovice a společností Derby Company 
Trnavana pronájem pozemků nebo jejich částí – p. č. 1462/20, 1462/26, 1462/5 a 1462/32 a 
tribuny v dostihovém areálu z důvodu konání koncertu „Tři sestry – 35let“. Pronájem se 
sjednává od 14. 8. do 16. 8. 2020.  
 
 
 
 
 
 
 

 


