Výpis usnesení
ze zasedání rady města č. 31/2012
ze dne 30. 1. 2012

287/2012

Zpracování návrhu interiéru a vybavení sokolovny
Rada města schválila zadání zpracování návrhu interiéru a vybavení sokolovny
firmě Formica Zlín za cenu 67 500 Kč vč. DPH.

288/2012

Vyúčtování vodného a stočného – přeplatky, nedoplatky
Rada města schválila při vyúčtování vodného a stočného postup, kdy
v závěrečném vyúčtování Službami města Slušovice budou přeplatky a
nedoplatky do výše 50 Kč převáděny do vyúčtování v následujícím roce.

289/2012

Schválení smluv pro pronájem prostor v městském kulturním středisku
Rada města schválila nájemní smlouvu na pronájem prostor v městském
kulturním středisku pro Telefónicu O2 - část střechy budovy o výměře 3 m2 a
nebytové prostory v budově o výměře 6 m2 a pro NEJ TV pronájem prostor o
výměře 5,28 m2, ve kterých je umístěno technické zařízení.

290/2012

Výběrová komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek na dodavatele
služeb dotačního managementu a administrace výběrového řízení na
divadelní technologii – rekonstrukce sokolovny
Rada jmenovala komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek na dodavatele
služeb dotačního managementu a administrace výběrového řízení na divadelní
technologii – rekonstrukce sokolovny ve Slušovicích ve složení:
Ing. Petr Hradecký - starosta
Mgr. Jindřich Elšík – místostarosta
Milan Kališ – člen rady

291/2012

Žádost Rally sprint klub Kopná o povolení konání 20. ročníku
Rallysprintu kopná ve Slušovicích dne 12. 5. 2012
Rada města schválila konání 20. ročníku Rallysprint kopná Slušovice dne
12. 5. 2012 na místních komunikacích v prostoru dostihové dráhy a prostor
náměstí pro slavnostní start a cíl této soutěže za již dříve schválených
podmínek pro pronájem dostihové dráhy. Podmínky pro použití prostor náměstí
budou ještě upřesněny s pořadatelem.

292/2012

Projednání nabídky Moravského peněžního ústavu na jednoměsíční
vklady se zhodnocením 2%
Rada města projednala nabídku Moravského peněžního ústavu na založení
jednoměsíčního vkladu se zhodnocením 2 %, ale vzhledem k vypjaté finanční
situaci v letošním roce neschvaluje využití tohoto produktu.

293/2012

Žádost pana Houště o povolení konání akcí Extreme Moto Show a Tuning
Auto Show.
Rada města schválila konání akce Extreme moto show jako jednodenní akci
v termínu 19. 5. 2012 s poplatkem 10 000 Kč a Tuning Auto Show v termínu
15. – 16. 6. 2012 s poplatkem 50 000 Kč. Na obě akce se budou vztahovat již
zavedené podmínky a organizátor zaplatí 30 000 Kč kauci na uvedení dostihové
dráhy do původního stavu a na úklid.

294/2012

Žádost o povolení umístění poutače – firma Jiří Polášek, bytový textil
Rada města schválila umístění poutačů firmy Jiřího Poláška u autobusových
zastávek na ul. Dlouhá, u zdravotního střediska, ul. Školní, u pošty a u
nákupního střediska COOP Jednota za celkový poplatek 1 000 Kč za 14 dní.

295/2012

Oprávnění pro MŠ Sluníčko k přijetí drobných darů
Rada města schválila, že Mateřská škola Sluníčko je oprávněna bezúplatně
nabývat majetek k nahodilým činnostem, které souvisí s hlavním účelem a
předmětem činnosti, bez předchozího souhlasu zřizovatele v případě, že se
jedná o majetek určený k přímé spotřebě pro děti jako odměna ze soutěží,
spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné upomínkové předměty
věcné aj. V tomto případě není nahlíženo na tento majetek jako na dary dle § 27,
odst. 5, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ale jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena, a není
tedy nezbytný předchozí písemný souhlas k jednotlivému právnímu úkonu.

296/2012

Výsledek hospodaření Mateřské školy Sluníčko
Rada vzala na vědomí výsledek hospodaření MŠ Sluníčko a návrh na rozdělení
výsledku hospodaření a doporučí zastupitelstvu předložený návrh schválit.

297/2012

Schválení platového tarifu ředitelce MŠ Sluníčko Slušovice
Rada města schválila podle Nařízení vlády ze dne 7. 12. 2011, kterým se mění
nařízení vlády 564/2006 Sb., změnu platového tarifu paní Janě Tománkové,
ředitelce MŠ Sluníčko, s platností od 1. 1. 2012.

298/2012

Žádost o zařazení do kalendáře akcí - stavění a kácení máje (ASPV, SDH)
Rada města souhlasí s termíny tradiční akce stavění máje dne 30. 4. 2012 a
kácení máje dne 27. 5. 2012.

