
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  71/2021 
ze dne 6. 9. 2021 

 
 

Výstava drobných hospodářských zvířat 
Rada města vzala na vědomí oznámení ZO Českého svazu chovatelů Slušovice o konání 
výstavy drobných hospodářských zvířat ve dnech 11. a 12. 9. 2021.  
 
Žádost o poskytnutí daru – Naše Odpadky 
Rada města zamítla žádost o poskytnutí daru spolku Naše odpadky, z. s. Uherčice na 
financování činností spolku ve prospěch obcí a měst. Důvodem zamítnutí je, že město nabízené 
služby nepotřebuje. 
 
Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí  individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Českým svazem chovatelů, ZO Slušovice.  
Dotace ve výši 15 000 Kč bude použita na  výstavu – poháry, posuzovatelé a příprava areálu.   
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí  individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Derby Golf Clubem Slušovice.  Dotace ve výši 
20 000 Kč bude použita na  údržbu areálu.   
 
Rada města schválila změny v účelu čerpání dotace z rozpočtu města schválené pro FC 
Slušovice. Celková výše dotace se nemění, pouze se mění účel v  položkách tak, aby odpovídal 
aktuálním potřebám fotbalového klubu následovně: 
 
Žádost FC Slušovice o navýšení dotace z rozpočtu města 
Rada města projednala žádost FC Slušovice  o navýšení dotace z rozpočtu města o 125 000 Kč.  
Rada doporučí zastupitelstvu schválit navýšení dotace o 100 000 Kč. 
 
Uzavření MŠ Sluníčko z důvodu odstávky elektrické energie 
Rada města vzala na vědomí uzavření Mateřské školy Sluníčko na ulici Rovná  dne 8. 9. 2021 
z důvodu odstávky elektrické energie. 
 
Dodatek ke smlouvě o dílo – výměna stupaček pro umyvadla ve třídách ZŠ 
Rada města schválila dodatek ke smlouvě o dílo na zakázku „Výměna stupaček pro umyvadla 
ve třídách“. Tento dodatek řeší navýšení více prací z důvodu, že při opravách byl  zjištěn velmi 
špatný stav dešťových svodů a tyto musely být rovněž vyměněny. Rada pověřila starostu 
podpisem dodatku. 
 
Dodatek Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
Rada města schválila dodatek Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se 
společností ASEKOL, a.s. Praha. Tímto dodatkem dochází k úpravě výše příspěvků, které 
budou místům zpětného odběru elektrozařízení vč. baterií navýšeny od  1. 9. 2021. Smlouva 
uzavírá na dobu určitou, a to na dva roky ode dne uzavření dodatku 



Pronájem pozemků pro volební kampaň KDU-ČSL 
Rada města schválila možnost  pronájmu části pozemků p. č. 1474/2 (v ul. Dostihové u 
Trnávky naproti panelovým domům), na hranici pozemků p. č. 772/2 a 777/117 
(v ulici  Školní). Rada schválila žádost KDU ČSL pro umístění dvou kusů volebních tabulí 
před volbami do Parlamentu ČR na dvou výše uvedených pozemcích dle výběru.  Cena 
pronájmu se bude řídit platnými poplatky za umístění reklamních zařízení. 
 
Darovací smlouva – JAROJAN, s. r. o. 
Rada města schválila darovací smlouvu s firmou JAROJAN s.r.o., Slušovice. Touto smlouvou 
poskytuje firma městu Slušovice finanční dar v hodnotě  2 000 Kč na obnovu veřejné zeleně 
v sousedství jejich nemovitosti.  
 
Darovací smlouva – finanční dar za 90 bezplatných odběrů krve 
Rada města schválila darovací smlouvu, na základě které město poskytuje finanční dar ve výši 
2 000 Kč občanu Slušovic za 90 bezplatných odběrů krve v hematologicko-transfuzním 
oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně. 
 
Kupní smlouva na prodej dřeva - Hradecká lesní a dřevařská společnost, a.s. 
Rada města schválila Kupní smlouvu mezi městem Slušovice a Hradeckou lesní a dřevařskou 
společností a.s. na odkup dřeva v období od 15. 7.  2021 do 30. 9. 2021. 
 
DSO – Mikroregion Slušovicko – žádost o prodloužení pronájmu kancelářských prostor 
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu kancelářských prostor v budově Městského 
úřadu ve Slušovicích a souhlasí s jeho zveřejněním. 
 
Administrativa dotace – Komunitní dům pro seniory  Slušovice 
Rada města schválila cenu za administrativu dotace na  „Komunitní dům pro seniory 
Slušovice“ ve výši 40 000 Kč vč. DPH. Administrativu dotace, která zajistí přípravu podkladů 
až po závěrečné vyhodnocení projektu, bude provádět MAS Vizovicko-Slušovicko. Rada 
pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
Žádost Barum Czech Rally Zlín o odpuštění pronájmu 
Rada města  schválila snížení poplatku za pronájem dostihového areálu při konání Barum 
rallye o 20 000 Kč, tj. na částku 30 000 Kč. Rada nesouhlasí s odpuštěním celé částky za 
pronájem, protože společnost předem neoznámila důvody pro odpuštění celé částky. 
 
Dodatek k pojistné smlouvě   
Rada města schválila Dodatek k pojistné smlouvě u pojišťovny Kooperativa. Tímto dodatkem 
se rozšiřuje pojištění majetku města o pojištění vztahující se ke kluzišti u základní školy.  
 
Závod biochemických služeb – žádost o  napojení na kanalizační řád města Slušovice 
areálem základní školy.  
Rada města pověřila ředitele Služeb města Slušovice k vyjasnění podmínek napojení  
s případnou možností rekolaudace části kanalizační přípojky na kanalizační řad. 
 
Program zastupitelstva 
Rada města schválila konání zasedání zastupitelstva dne 20. 9. 2021. 



 
 
 

 


