
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města 33/2019  

ze dne 16. 12  2019 
 
 
 

Veřejnoprávní smlouva  
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Klubem rodičů při ZŠ Slušovice. Dotace ve výši 
20 000 Kč bude použita na pokrytí nákladů spojených s realizací rodičovského večírku, 
rozsvěcování vánočního stromku a další akce pro děti realizované v rámci školy. 
 
Plán inventur – příloha č. 9 Směrnice pro provedení inventarizace 
Rada města schválila Přílohu č. 9 Směrnice pro provedení inventarizace, kterou se stanovuje 
plán inventur k 31. 12. 2019.  
 
Smlouva o právu provést stavbu  
Rada města schválila smlouvu o právu provést stavbu na stavbu RD. Součástí smlouvy je 
úhrada poplatku za připojení k sítím. 
 
Žádost  České klusácké asociace o povolení dostihového dne v roce 2020 
Rada projednala žádost České klusácké asociace Praha o povolení konání dostihového dne 
4. 7. 2020 na dostihovém závodišti ve Slušovicích. 
 
Dodatek k nájemní smlouvě se společností DIMATEX CS 
Rada města schválila dodatek k Nájemní smlouvě se společností DIMATEX CS, na základě 
kterého se ruší finanční plnění za nájemné kontejnerů  na textil pro charitativní účely, 
rozmístěných ve městě Slušovice.  
 
Záměr pronájmu prostor v domě č. p. 160 (oprava obuvi) 
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 160 (po opravně 
obuvi). 
 
Ceny vodného a stočného pro rok 2020  
Rada města schválila  na základě návrhu  ředitele Služeb města Slušovice, p. o.  cenu vodného 
a stočného pro rok 2020: 
Vodné  -  48,33 Kč vč. DPH 
Stočné  - 38,43 Kč vč. DPH 
 
Doplnění textu v žádosti o byty 
Rada města souhlasí s doplněním formuláře žádosti o byt o text „Žádost má platnost 3 roky. 
V případě jejího neobnovení bude žádost vyřazena z evidence“. 
 
 
 



 
Úprava nájemních prostor v domě č. p. 160 (za starým MNV) 
Rada města souhlasí se stavebními úpravami nájemních prostor budovy č. p. 160 (za starým 
MNV) na základě kterých bude rozšířena nájemní plocha firmy CEEDA o sousední prostor, 
který v současné době není využíván. Rada schválila záměr zveřejnění pronájmu těchto 
prostor. 
 
Uzavření městského úřadu dne 23. 12. 2019 
Rada města souhlasí s uzavřením městského úřadu v pondělí 23. 12. 2019 z důvodu čerpání 
dovolené většiny zaměstnanců. 
 
 
 
 
 

 


