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Souhlas s umístěním dopravního značení  
Rada města Slušovice schválila umístěním dopravního značení v k. ú. Slušovice při akci – 
testování sportovních vozů společnosti KRESTA RACING s.r.o. vypracované firmou Mana 
s.r.o. (viz příloha). Jedná se o úplnou uzavírku části účelové komunikace na hranici katastru 
s obcí Zádveřice  v úseku od vodojemu po pravoúhlou zatáčku směr Zádveřice v lokalitě nad 
Teplinami.  Výše finančního poplatku je stanovena na 1 000 Kč/testovací den. Rada požaduje 
oznámení termínu konání akce nejméně 7 dní před konáním akce. Toto rozhodnutí rady platí 
do 31. 10. 2021. 
 
Nájemní smlouva – pozemek v dostihovém areálu 
Rada města neschválila navýšení nájemného za pozemek p. č. 1462/9 v dostihovém areálu. 
Důvodem je, že město vkládá do pronájmů a údržby dostihového areálu vysoké finanční 
prostředky a nejedná se o nájemné komerčního charakteru. 
 
Barum Czech Rally Zlín 
Rada města schválila při konání Barum rally průjezd rychlostní zkoušky Březová na části 
dostihového areálu  v sobotu  28. 8. 2021. 
 
Oznámení změny koncertů v dostihovém areálu – u SUDU 
Rada města vzala na vědomí změnu termínu koncertů v dostihovém areálu dle žádosti pana 
Kotka, tj. koncert Traktor + Dymytry v termínu 3. až 5. 9. 2021(pronájem dostihové dráhy a 
tribuny) a koncert Akcent v termínu 3. až 5. 7. 2021 (pronájem dostihové dráhy bez tribuny). 
Rada požaduje informovat o akci vedení golfového klubu a pořadatele dostihů. 
 
Rámcová kupní smlouva na prodej dřeva a realizační smlouva ke kupní smlouvě 
Rada města schválila rámcovou kupní smlouvu na prodej dřeva společnosti Pila MSK, a.s. 
Velké Karlovice a  realizační smlouvu  k Rámcové kupní smlouvě na výkup surového dřeva. 
 
Nabídka na instalace zařízení posilující kybernetickou bezpečnost počítačové sítě 
Rada města neschválila nabídku firmy BONIT SOLUTIONS na školení a instalaci zařízení 
posilující kybernetickou bezpečnost počítačové sítě města Slušovice. 
 
Záměr pronájmu části p. č. 258/2 u bytového domu č. p. 313 
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části p. č. 258/2 u bytového domu 
č.p. 313 pro účely jejího využití pro umístění drobných dřevěných staveb a bazénu, případně 
zřízení zahrádky.  
 
Jednání zastupitelstva – doplnění rozpočtového opatření č. 2 
Rada města schválila doplnění programu zastupitelstva v části rozpočtová změna č. 2 
- navýšení výdajové položky o 12 000 000 Kč pro stavbu Dům pro komunitní bydlení seniorů. 



Krematorium zvířat 
Rada města bere na vědomí připravovaný projekt stavby výrobně-provozního objektu firmy 
Krematorium zvířat Zlín, s.r.o.. Rada předpokládá, že realizace tohoto záměru bude zahájena 
na základě platného výsledku procesu EIA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


