
 Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  108/2018 

ze dne  30.  7.  2018 
 
 

1146/2018 Výstava chovatelů 
Rada města schválila konání místní výstavy drobných  hospodářských 
zvířat ve dnech 8. a 9. 9. 2018 v chovatelském areálu v ul. Osvoboditelů. 
 

1147/2018 Veřejnoprávní smlouva 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a Českým 
svazem chovatelů, z. s. Slušovice. Dotace ve výši 10 000 Kč bude 
použita na  nákup pohárů, na přípravu výstavy drobného hospodářského 
zvířectva a na opravy v areálu chovatelů. 
 

1148/2018 Smlouva o budoucí smlouvě – přípojka NN v ul. Školní 
Rada města schválila Smlouvu o budoucí smlouvě mezi městem 
Slušovice a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. o zřízení  
služebnosti na přípojku NN na ul. Školní před vjezdem do provozovny 
Gatrak.  
 

1149/2018 Smlouva o zrušení věcného břemene 
Rada města schválila zrušení smlouvy na zřízení věcného břemene se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  na kabel umístěný 
pod komunikací v úseku od trafostanice na ul. Osvoboditelů po vysílač. 
Rada souhlasí s ponecháním podzemní části přípojky NN pod 
komunikací.  
 

1150/2018 Darovací smlouva s FC 
Rada města schválila darovací smlouvu mezi městem Slušovice a FC 
Slušovice. Touto smlouvou dárce FC Slušovice převádí na účet města 
finanční dar ve výši 100 000 Kč jako příspěvek na akci „Automatický 
zavlažovací systém – fotbalové hřiště Slušovice“. 
 

1151/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene 
Rada města schválila smlouvu  o zřízení věcného břemene mezi městem 
Slušovice a společností  E.ON Distribuce, a.s. na stavbu „Slušovice,  
kabelová přípojka NN“. 
 

1152/2018 Umístění vývěsní skříně pro DOMINO cz, o. p. s. 
Rada města schválila umístění vývěsní skříně pro DOMINO cz, o. p. s. 
vedle plakátovací plochy před mateřskou školou u náměstí. 
 

1153/2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – společnost NATRIX VZ, s. .r. o. 
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností 
NATRIX VZ, s. r. o. Ratíškovice na opravu hřbitovní zdi ve 
Slušovicích, na základě kterého bude realizována nová kamenná zeď na 
severní hranici starého hřbitova. 
 



1154/2018 Výsledek výběrového řízení na akci „Vybudování  fitness hřiště ve 
Slušovicích“ 
Rada města schválila dodavatelem prvků na nové fitness hřiště ve 
Slušovicích firmu Josef Venský, která předložila nejvýhodnější nabídku 
ve výši 1 185 261 Kč vč. DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


