Výpis usnesení
ze zasedání rady města č. 32/2012
ze dne 27. 2. 2012

299/2012

Inventarizační zpráva
Rada města schválila inventarizační zprávu o stavu majetku města Slušovice za
rok 2011.

300/2012

Schválení smluv s firmou E.ON
Rada města schválila smlouvu s firmou E.ON na dodávku el. energie pro
úpravu vztahů mezi městem Slušovice a nájemci restaurace na fotbalovém
stadionu po oddělení provozovny a smlouvu na úpravu dodávky elektrické
energie v budově městského úřadu č.p. 25.

301/2012

Objednávka Regionálních knihovnických služeb
Rada města schválila výkon knihovnických regionálních služeb vykonávaných
vedoucí městské knihovny ve Slušovicích u obcí Březová, Dešná, Hrobice,
Neubuz a Želechovice nad Dřevnicí. Cena za hodinu práce bude činit 145 Kč a
celková částka za rok 2012 nepřesáhne částku 43 500 Kč.

302/2012

Záměr zvýšení nájmů v obecních bytech
Rada města schválila záměr zveřejnění zvýšení nájmů od 1. 7. 2012 v
některých obecních bytech na ul. Školní 397, Dostihová 621 a ul. Osvoboditelů.

303/2012

Záměr prodloužení nájmů bytů a garáží
Rada města schválila záměr prodloužení nájmů obecních bytů v některých
obecních bytech na ul. Dlouhá 197 a Dostihová 590 a prodloužení nájmů garáží.

304/2012

Žádost o prodej pozemku p. č. 1230/11
Rada města projednala žádost na odkoupení pozemku p.č. 1230/11. Protože se
na tomto pozemku se nachází odvodňovací příkop pro odlehčení stékajících vod
z oblasti dostihové dráhy, navrhne rada zastupitelstvu prodej neschválit a
nabídnout žadatelce pozemek k pronajmutí. Starosta seznámil radu s tím,

305/2012

Odprodej části pozemku p.č. 1551/10
Rada města souhlasí předložit informace týkající se prodeje části pozemku p.č.
1551/10 na vědomí na nejbližším zasedání zastupitelstva města s tím, že bude
vhodné opětovné zveřejnění prodeje po zastupitelstvu. pozemku.
Záměr prodeje tohoto pozemku byl již schválen zastupitelstvem města 28. 6.
2006 a odprodej na zastupitelstvu dne 18. 9. 2006. Doposud toto usnesení
nebylo naplněno.

306/2012

Prominutí příspěvku za připojení k inženýrským sítím na ul. Hřbitovní
Rada města navrhne zastupitelstvu města odpuštění poplatku za připojení
k inženýrským sítím panu Adámkovi, který na své náklady zbudoval plynovodní
přípojku, kterou budou moci využít i případní další stavitelé.

307/2012

Výběrové řízení na dodavatele služeb dotačního managementu a
administrace výběrového řízení na výběr divadelní technologie - sokolovna
Rada města schválila dodavatelem služeb dotačního managementu a
administrace výběrového řízení na výběr divadelní technologie
v rekonstruované sokolovně Ing. Martinu Bajgarovou – Projekty VIA, která
předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 110 000 Kč vč. DPH.

308/2012

Úprava měsíčního příspěvku rodičů za dítě v MŠ Sluníčko
Rada města schválila zvýšení příspěvku rodičů dětí navštěvujících Mateřskou
školu Sluníčko od 1. 9. 2012 na částku 400 Kč/měsíc.

309/2012

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje – žádost o finanční
příspěvek
Rada města projednala žádost Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje
a doporučuje postupovat tak, že příspěvek se stanoví až na základě sdělení
centra, zda tato poradna funguje pro občany města Slušovice

