
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města 16/2019  

ze dne 13. 5.  2019 
 
 

109/2019 Záměr pronájmu bytu v domě č. p. 197 
Rada města schválila záměr pronájmu obecního bytu 3 + 1 v domě č. p. 
197 na ulici Dlouhá. Cenu za pronájem stanovila ve výši 100 Kč/m2.. 
 

110/2019 Dohoda o zápočtu a ukončení soudního sporu (GRADDO a.s.) 
Rada města schválila dohodu o zápočtu a ukončení soudního sporu se 
společností GRADDO, a.s., Praha 1.  Na základě této dohody dojde 
k vyrovnání dlužného nájemného od firmy GRADDO za pronájem 
pozemku p. č. 1490/1  oproti pohledávce firmy Graddo vůči městu 
Slušovice za neoprávněný pronájem pozemku  pod budovou bývalého 
Kvatra v době, kdy tento pozemek byl zákonem převeden na stát (dříve 
ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro obec Slušovice).  
 

111/2019 Souhlas s výsadbou stromů v okolí rakovského kříže 
Rada města souhlasí s výsadbou stromů podél cesty od rakovského 
kříže směrem ke komunikaci do Vizovic na p. č. 233  a od rakovského 
kříže podél komunikace do Rakové na p. č. 848/2. Bude se jednat o 
ovocné stromy starých odrůd, jeřáby a třešně ptačí. Nákup 
výsadbového materiálu bude financován prostřednictvím dotace 
z Nadace Partnerství „Výsadba stromů 2019“. Práce budou provedeny 
dobrovolníky s odbornou záštitou organizátorky této akce.  
 

112/2019 Dar pro záchrannou stanice volně žijících živočichů 
Rada města schválila Darovací smlouvu na finanční dar ve výši  
1 000 Kč pro  Záchrannou stanici volně žijících živočichů ZO  ČSOP 
Buchlovice. 
 

113/2019 Vybavení obřadní síně 
Na základě cenových nabídek na vybavení obřadní síně nábytkem  
(sedací nábytek, stoly) rada rozhodla, že dodavatelem této zakázky 
bude firma P.K.E. s.r.o. Otrokovice. 
 

114/2019 Finanční příspěvek na pořádání dětského dne 
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč na úhradu 
vystoupení při pořádání dětského dne 8. června 2019. 
 

115/2019 Provozní řád fitness hřiště u Základní školy Slušovice 
Rada města schválila provozní řád fitness hřiště u Základní školy 
Slušovice. Viz příloha. 
 

  
  


