
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města 43/2020  
ze dne 3. 6. 2020 

 
 
 

Nabídka na odprodej části pozemku p. č. 1467/55 
Rada města schválila odložení nákupu pozemku p. č. 1467/55. Odložení bylo zdůvodněno 
potřebou doplnění nabídky o další informace.  
 
Výběrové řízení – Rekonstrukce topení MěÚ Slušovice – I. etapa, kotelna 
Rada města schválila dodavatelem veřejné zakázky „Rekonstrukce topení MěÚ Slušovice – 
I. etapa, kotelna“ firmu Elšík Kamil, insta HEL. 
 
Výběrové řízení – Základní škola Slušovice – zabezpečení objektů školy požární vodou, 
výměna požárních hydrantů 
Rada města schválila dodavatelem veřejné zakázky „Základní škola Slušovice – zabezpečení 
objektů školy požární vodou, výměna požárních hydrantů“ firmu Elšík Kamil, insta HEL. 
 
Letní koncert v dostihovém areálu 
Rada města předběžně souhlasí s konáním letního koncertu v dostihovém areálu u restaurace 
SUD dne 15. 8. 2020 za dříve schválených podmínek tj. 15 000 Kč za pronájem pozemku bez 
pronájmu tribuny nebo 20 000 Kč pronájem pozemku a tribuny.  
 
Žádost o pronájem pozemků 
Na základě žádosti o pronájem pozemků p. č. 1774/3 a p. č. 1774/6 rada města souhlasí 
s pronájmem pouze poloviny pozemku a pokud bude sloužit podnikatelským účelům požaduje 
nájem 10 Kč/m2/rok. 
 
Žádost o možnost využití části plochy dostihového areálu – POLO Club Slušovice, z.s. 
Rada města projednala žádost sdružení POLO CLUB Slušovice, z. s. o možnost využití části 
plochy dostihového areálu v rozsahu cca 300 x 150 m. Rada pověřuje starostu a místostarostu 
jednáním se zástupci golfového klubu a Polo clubu k vyjasnění možnosti využití dostihové 
dráhy pro koňské pólo. 
 
Žádost o povolení závodů psů v dostihovém areálu - Moravský coursing 
Rada města schválila konání závodů psů ve dnech 1. a 2. 8. 2020 a stanovila poplatek ve výši 
3 000 Kč/den. 
 
Žádost o finanční dar – Sportovní den mládeže s TAJV 
Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního daru na podporu  akce sportovní dny mládeže 
s tenisovou akademií Jana Váňi. 
 
Žádost o snížení nájmu  
Rada města schválila snížení denního nájmu bytu po dobu rekonstrukce – odstavení dodávky 
pitné vody a odvádění odpadních vod z dotčené bytové jednotky v domě č. p. 313. 


