
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  85/2017 

ze dne  25.  10.  2017 
 
 
 
 

935/2017 Příkazní smlouva – MCI Servis 
Rada města schválila příkazní smlouvu se společností MCI Servis s. r. o.  
na veřejnou zakázku „Rekonstrukce náměstí, Sokolské zahrady a 
zelených ploch pod a za hřbitovem města Slušovice – I. Etapa.  
 

936/2017 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě 
Rada města schválila dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě se společností MCI 
Servis s. r. o. na veřejnou zakázku „Slušovice, zajištění stability MK v ul. 
Na Vyhlídce“.  
 

937/2017 Kupní smlouva na prodej dřeva 
Rada města schválila Kupní smlouvu mezi městem Slušovice a spol. 
PILA MSK na odkup surových jehličnatých stromů za 4. čtvrtletí 2017. 
 

938/2017 Veřejnoprávní smlouva 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a společností 
DOSTIHY SLUŠOVICE, z.s.. Dotace ve výši 50 000 Kč bude použita na  
cenu dostihu (45 000 Kč) a na ostatní režijní náklady – věcné ceny pro 
vítěze  (5 000 Kč). 
 

939/2017 Dotace na obnovu výsadby u bytového domu na ul. Družstevní 434 
Rada města schválila přesunutí čerpání dotace ve výši 10 000 Kč na 
obnovu výsadby u bytového domu č. 434  na rok 2018. 
 

940/2017 Finanční příspěvek – revitalizace zeleně u domu č. p. 548 na 
Padělkách 
Rada města schválila příspěvek ve výši 10 000 Kč na revitalizaci zeleně 
kolem domu č. p. 548 na sídlišti Padělky. Příspěvek bude poskytnut 
formou uhrazení faktury za nákup výsadby a práce s tím spojené. 
 

941/2017 Žádost o snížení ceny za pronájem sokolovny – Myslivecký spolek 
Březina 
Rada města schválila snížení pronájmu sokolovny Mysliveckému spolku 
Březina na akci Myslivecký večer s cimbálovkou, který se bude konat 4. 
11. 2017,  ve výši 50 % ceny za pronájem bez doplňkových služeb 
(čištění ubrusů, praní utěrek apod.) 
 
 
 
 



942/2017 Rozpočtové opatření č. 6 
Rada města předloží zastupitelstvu rozpočtové opatření: 
Příjmy 
Nová položka: 
Volby – dotace      50 000 Kč 
Navýšení položky: 
Knihovnictví        8 738 Kč 
 
Výdaje 
Nová položka 
Volby        50 000 Kč 
Navýšení položky: 
Knihovnictví – vybavení, knihy      8 738 Kč 
 

943/2017 Prodej a koupě pozemků – Město Slušovice, Obec Březová 
Rada města souhlasí se zasláním návrhu obci Březová na odprodej 
pozemku v majetku města Slušovice  p. č. 914 v k. ú. Březová o vým. 309 
m2  a na odkup pozemku od Obce Březová p. č. 1379/19 v k. ú. Slušovice 
o vým. 349 m2 do majetku města Slušovice. 
 

944/2017 Uzavření knihovny na konci roku 
Rada města schválila uzavření knihovny ve dnech 27. – 29. 12. 2017. 
 

945/2017 Výběrové řízení na Doplnění herních prvků – dětské hřiště v ulici 
Slunečná 
Rada města schválila dodavatelem  veřejné zakázky „Doplnění herních 
prvků – dětské hřiště v ulici Slunečná“ firmu Bonita Group Servise s. r. o. 
Tišnov. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


