
 Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  113/2018 

ze dne  22. 10.  2018 
 

1191/2018 Dodatek ke Smlouvě na výkon technického dozoru stavebníka 
Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě na výkon technického 
dozoru stavebníka.  
 

1192/2018 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce sokolské zahrady 
Rada města schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci 
„Rekonstrukce náměstí, Sokolské zahrady a zelených ploch pod a za 
hřbitovem města Slušovice – I. etapa“.  
 

1193/2018 Smlouva o nájmu  pozemku p. č. 125  
Rada města schválila smlouvu o nájmu nemovité věci mezi městem 
Slušovice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
kterou Úřad pro zastupování státu pronajímá městu Slušovice pozemek 
p. č. 125 v k. ú. Slušovice. 
 

1194-5/2018 Kupní smlouvy na prodej dřeva 
Rada města schválila kupní smlouvu mezi městem Slušovice a 
společností Pila MSK, a.s. na prodej surového dřeva v období 1. 10. 
2018 do 31. 12. 2018. 
 
Rada města schválila kupní smlouvu č. 194/2018 mezi městem 
Slušovice a společností MELICA NUTANS s. r. o.  Jarcová na prodej 
dřeva ve 3. Q roku 2018. 
 

1196/2018 Dodatek ke smlouvě o dílo – DERATEX, spol. s r.o. 
Rada města schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou DERATEX 
spol. s r. o. Zlín.  
 

1197/2018 Slušovjánek – žádost o snížení pronájmu sokolovny na Dýňové 
slavnosti 
Rada města schválila poloviční pronájem sálu sokolovny pro dýňové 
slavnosti, které pořádal Slušovjánek 7. 10. 2018. 
 

1198/2018 Smlouva o závazku  
Rada města schválila smlouvu o závazku realizace posunutí 
zastávkového přístřešku a sloupu veřejného osvětlení vyvolaného 
stavbou bezkontaktní automyčky.  
 

1199/2018 Rally sprint Kopná – souhlas k uzavření komunikace kolem 
dostihové dráhy 
Rada města projednala žádost Rallysprint klubu Podkopná Lhota o 
souhlas k uzavření komunikace kolem dostihové dráhy 11. 12. 2018 
v době od 11 do 16,30 při konání Mikuš rally Slušovice a požaduje 
doplnění žádosti o trasy přesunu vozidel po katastru města Slušovice.  



1200/2018 Žádost o odstranění gabionových košů 
Rada města konstatovala, že není důvod nepovolit na pozemku města  
gabionové koše, jelikož tyto nebrání případné údržbě kanalizační 
přípojky, jak je uvedeno v žádosti. 
 

1201/2018 Veřejnoprávní smlouva 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Základní 
organizací Českého zahrádkářského svazu Slušovice.  Dotace ve výši 
35 000 Kč bude použita na  nákup nového lisu a nerezové vaničky na 
moštování jablek (modernizace zpracování ovoce). 
 

1202/2018 Nájem bytu  
Rada města projednala pronájem v domě č. p. 197 nájemníkovi, který 
dluží na nájemném a stanovila podmínky pro prodloužení pronájmu. 
 

 


