Výpis usnesení
ze zasedání rady města č. 37/2012
ze dne 21. 5. 2012

372/2012

Výběrové řízení na vybavení sokolovny nábytkem
Rada města schvaluje zadání výběrového řízení na vybavení sokolovny
nábytkem firmě MCI Servis, s.r.o..

373/2012

Žádost o opětovné projednání odprodeje pozemků
Rada města neschválila opětovnou nabídku na odprodej pozemku p.č. 260/2 za
700 Kč a p.č.261/2 za 400 Kč s tím, že platí nabídka, kterou schválilo
zastupitelstvo dne 26. 3. 2012, tzn. p. č. 260/2 za 700 Kč/m2 a p. č. 261/2 za
200 Kč/m2.

374/2012

Záměr prodloužení nájmů parkovacích míst a pronájem parkovacího místa
č. 7 na sídlišti Padělky
Rada města schválila záměr města prodloužit nájmy parkovacích míst č. 3 a 4 na
sídlišti Padělky ve Slušovicích a pronájem parkovacího místa č. 7.

375/2012

Záměr pronájmu bytu v domě č.p. 590
Rada města schválila záměr pronájmu uvolněného bytu o velikosti 2 + 1 v domě
č.p. 590 na ulici Dostihové.

376/2012

Záměr prodloužení pronájmů
Rada města schválila záměr prodloužení nájmů obecních bytů v domech č. p. 23
a č. p. 197 na ul. Dlouhé.

377/2012

Nabídka Zlínské filharmonie
Rada města projednala nabídku ředitele Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů
na uskutečnění říjnového koncertu v kostele ve Slušovicích v rámci festivalu
Harmonia Moraviae 2012, který by vyžadoval finanční spoluúčast města
minimálně 30 000 Kč. Vzhledem k předpokládanému otevírání sokolovny
finanční příspěvek na nabízený koncert neschválila.

378/2012

Žádost o povolení průjezdu rychlostní zkoušky Barum Rally
Rada města souhlasí s průjezdem rychlostní zkoušky při pořádání automobilové
soutěže Barum Rally dne 1. 9. 2012 v lokalitě Nové Dvory – nová AB budova –
dostihová dráha dle předložené žádosti za předem stanovených podmínek.

379/2012

Smlouva o výpůjčce dostihové dráhy
Rada města schválila smlouvu o výpůjčce nemovitostí a pozemků v majetku
města či pronajatých pozemků v dostihovém areálu se společností DOSTIHY
Slušovice, o.s..

380/2012

Pronájem vážnice v dostihovém areálu za účelem ubytování správce
dostihové dráhy
Rada schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor vážnice za účelem
ubytování správce dostihové dráhy.

381/2012

Nová výpůjční doba v městské knihovně
Rada města schválila nové výpůjční hodiny v městské knihovně.

382/2012

Finanční příspěvek na akci Dětský den konaný 29. 6. 2012 na fotbalovém
stadionu
Rada města na základě finančního návrhu manželů Gargulákových schválila
finanční příspěvek ve výši 23 000 Kč, který bude použitý na zaplacení
účinkujících a úhradu dalších nákladů spojených s akcí.

383/2012

Schválení prodloužení nájmů v bytech
Rada města schválila prodloužení nájmů obecních bytů v obecních bytech na ul.
Dlouhé 197 a ul. Dostihové 590.

384/2012

Žádost o posunutí začátku pronájmu
Rada města schválila posunutí počátku nájmu obecního bytu v domě č.p. 160.

385/2011

Dotace z HZS ZK
Rada města schválila podání žádosti na dotaci z HZS ZK na rok 2013 s tím, že
souhlasí s pokrytím minimálně 20 % nákladů na zabezpečení akceschopnosti
jednotky.

386/2012

Podpisová akce nájemníků v domě č. p. 313
Rada města pověřuje místostarostu vyřešit ukončení nájemního vztahu s jedním
nájemcem obecního bytu v domě č.p. 313.

