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Určení zástupce do školské rady 
Rada města určila zástupcem zřizovatele ve školské radě Základní školy Slušovice starostu 
města Ing. Petra Hradeckého. 
 
Výběr dodavatele na stavbu „Slušovice – náměstí Svobody“ 
Rada města na základě výběrového řízení  schválila dodavatelem  veřejné zakázky „Slušovice 
– náměstí Svobody“ firmu Skanska a.s., Praha, která předložila nejvýhodnější cenovou 
nabídku ve výši 26 866 908,48 Kč bez DPH.  
 
Finanční příspěvek pro obce Hrušky  
Rada města Slušovice využila nabídky ke spolupráci se Sdružením místních samospráv 
ČR, z.s.  a rozhodla se podpořit veřejnou sbírkou obec Hrušky, zasaženou přírodní katastrofou 
v červnu 2021. Současně nabídne občanům a firmám možnost připojit se finančním darem. 
Pokud této možnosti občané nebo firmy využijí, bude pro ně připravena darovací smlouva a při 
podpisu smlouvy si   zvolí variantu platby buď hotově nebo na účet města Slušovice a to 
v termínu do 13.  8. 2021. 
Vybrané finanční prostředky budou nejpozději do 31. 8. 2021 zaslány městem na účet, který 
zřídilo pro obec Hrušky Sdružení místních samospráv ve spolupráci s Českou spořitelnou. 
 
Rada města schválila finanční příspěvek z rozpočtu města ve výši 20 000 Kč  pro obec Hrušky, 
která byla postižena přírodní katastrofou v červnu 2021.  
Rada města dále  schválila darovací smlouvu mezi městem Slušovice a občanem nebo firmou, 
kteří poskytnou finanční dar pro obec Hrušky.  
 
Smlouva o výpůjčce kompostérů 
Rada města v rámci projektu DSO-Mikroregionu Slušovicko „Kompostéry do zahrad 2“ 
schválila smlouvu o výpůjčce kompostérů mezi městem Slušovice  a vypůjčitelem. Doba 
vypůjčitelnosti se sjednává na dobu 5 let. Rada pověřila starostu podpisem smlouvy. 
 
Dodatek č. 5 ke smlouvě pro stavbu „Cyklostezka Zádveřice – Slušovice“ 
Rada města schválila dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2020. Tímto dodatkem se 
prodlužuje termín dodací lhůty odevzdání kompletní studie na stavbu „Cyklostezka Zádveřice 
– Slušovice“ do 31. 12. 2021.  
 
Smlouva o využití  obecního systému odpadového hospodářství – ELEKROWIN, a.s. 
Rada města schválila smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení mezi městem a společností ELEKTROWN a.s.. Tato smlouva 
nahrazuje stávající smlouvu a její znění bylo upraveno ve spolupráci se Svazem města a obcí a 
se Sdružením místních samospráv. Předmětem smlouvy je využití obecního systému 
odpadového hospodářství v obci a to zřízením míst zpětného odběru odpadních elektrozařízení.  



Kupní smlouvy na prodej dřeva 
Hradecká lesní a dřevařská společnost, a.s. 
Rada města schválila Kupní smlouvu mezi městem Slušovice a Hradeckou lesní a dřevařskou 
společností a.s. na odkup dřeva v období od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021. 
 
Pila MSK, a.s. 
Rada města schválila Realizační smlouvu č. 2 k Rámcové kupní smlouvě č. 24 na výkup 
surových kmenů v období od 7. 6. 2021 do 30. 6. 2021.  
 
Prodej vyřazených betonových dlaždic  z chodníků 
Rada města schválila cenu prodeje vyřazených betonových dlaždic 30 x 30 cm ve výši 
4 Kč/kus a vyřazené zámkové dlažby ve výši 2 Kč/kus.  
 
Veřejnoprávní smlouva 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí  individuální  dotace z rozpočtu 
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a  Nemocnicí Milosrdných bratří Vizovice.  Dotace 
ve výši 50 000 Kč bude použita na zakoupení matrací Soft Flex do nemocničních postelí.  
 
Souhlas s dočasnou skládkou 
Rada města souhlasí dočasnou skládkou materiálu na pozemku města p. č. 445/1 při stavbě 
rodinného domu. Podmínkou je uvedení ploch do původního stavu. 
 
Vyjádření k návrhu Územní studie  
Rada projednala žádost o vyjádření města k návrhu Územní studie prověření elektrického 
vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Střelná – hranice Česká republika – Slovenko. 
Žádost byla Ateliérem Cihlář – Svoboda s.r.o. Beroun v navržených pěti variantách vedení přes 
katastr města Slušovice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


