Výpis usnesení
ze zasedání rady města č. 33/2012
ze dne 12. 3. 2012

310/2012

Přidělení obecního bytu v domě č.p. 621
Rada města schválila přidělení obecního bytu v domě č.p. 621 na ul. Dostihová
panu Zdeňkovi Křivánkovi. Cena za pronájem bude činit 50 Kč/m2.

311/2012

Přidělení garáže v domě č.p. 621
Rada města schválila přidělení garáže v domě č.p. 621 na ul. Dostihová paní
Nataliji Černákové. Cena za pronájem bude činit 500 Kč/měsíc.

312/2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Rada města vzala na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města
Slušovice a doporučí zastupitelstvu města schválit výsledek přezkoumání jako
součást závěrečného účtu města.

313/2012

Určení termínu jednání zastupitelstva města
Rada města schválila termín konání zastupitelstva dne 26. 3. 2012 a program
jednání.

314/2012

Záměr vypsání veřejné zakázky na pořízení divadelní techniky
Rada města schválila zveřejnění záměru o vypsání veřejné zakázky na pořízení
divadelní techniky, která je součástí realizovaného projektu „Rekonstrukce
bývalé sokolovny ve Slušovicích a to v rozsahu – zvuková technika,
videotechnika, osvětlovací technika a opona. Předpokládaná cena zakázky
přesáhne 1 mil. Kč a předpokládaná doba vypsání zakázky – 2. dekáda měsíce
dubna 2012.

315/2012

Prodej akcií
Rada města projednala nabídku na prodej nekótovaných akcií České spořitelny a
nedoporučí zastupitelstvu jejich odprodej.

316/2012

Žádost o odprodej pozemků p.č. 1753/67 a 1753/68.
Rada města nedoporučuje v současné době pozemky prodávat a doporučuje
také pozemky dát do dlouhodobého pronájmu.

317/2012

Prodloužení nájemní smlouvy na údržbu zemědělských
Rada města schválila žádost pana Dušana Matůšů na prodloužení nájemní
smlouvy ze dne 29. 9. 2012 na pozemky p.č. 1579, p.č. 1659/1 a p.č. 1660 a to
na dobu určitou do 31. 12. 2014.

318/2012

Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1471/26
Rada města nedoporučuje v současné době odprodej pozemku p.č. 1471/26 před
společností Japavo.

319/2012

Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na odprodej
pozemku p.č. 258/2 o výměře 241 m2 za částku 49 200 Kč na ul. Školní
Pozemek se nachází vedle obecního pozemku a domu č.p. 313, který je
v majetku města. Rada doporučí zastupitelstvu města pozemek odkoupit.

320/2012

Nabídka odprodeje pozemků
Rada města projednala nabídku na odprodej pozemků p.č. 260/2 a p. č. 61/2 a
navrhuje, aby pozemek p.č. 260/2 byl odkoupen za částku 700 Kč/m2 a pozemek
p.č. 261/2 za částku 200 Kč/m2.

321/2012

Určení zástupce do Honebního společenstva Nové Dvory
Rada města schválila zástupcem města Slušovice do Honebního společenstva
Nové Dvory místostarostu Mgr. Jindřicha Elšíka.

322/2012

Hospodaření MŠ Sluníčko, Základní školy Slušovice a SMS, p.o.
Rada vzala na vědomí výsledek hospodaření včetně rozdělení zisku MŠ
Sluníčko, ZŠ Slušovice a Služeb města Slušovice a doporučí zastupitelstvu
v rámci závěrečného účtu města výsledek hospodaření příspěvkových
organizací schválit.

323/2012

Žádost o vykácení borovic u bytového domu č.p. 397
Místostarosta seznámil radu s žádostí o vykácení borovic u bytového domu
č. p. 397 na ul. Školní, která je doplněna podpisovým archem všech obyvatel
tohoto domu. Vzhledem k tomu, že někteří nájemníci domu č.p. 397 odmítli dát
souhlas k vykácení borovic u domu, rada vykácení borovic neschválila.

324/2012

Konání Jarního trhu
Rada města schválila podmínky pro konání Jarního trhu pořádaného Nadačním
fondem pro rozvoj a podporu Slušovic.

325/2012

Zveřejnění pronájmu v Základní škole
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor základní školy
pro Domino cz, o.s., za účelem konání příměstského tábora pro děti.

326/2012

Oprava a rozšíření šaten zaměstnanců Služeb města Slušovice
Rada města schválila dodavatelem opravy a rozšíření šaten v suterénu
městského úřadu firmu Polaštík realizace staveb, s.r.o. za částku 108 828 Kč bez
DPH.

327/2012

Výroba a montáž šaten v suterénu budovy MěÚ
Rada města schválila smlouvu s panem Hamšíkem na výrobu a montáž šaten ve
sklepních prostorách budovy městského úřadu za částku 40 150 Kč bez DPH.

