Výpis usnesení
ze zasedání rady města č. 56/2013
ze dne 18. 3. 2013

573/2013

Ceník inzerce ve Slušovických novinách
Rada města schválila výši poplatku za inzerci ve Slušovických novinách:
A4 – 2 000 Kč
A5 – 1 000 Kč
A6 a menší rozměr - 500 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

574/2013

Žádost o prodloužení nájmu pozemku
Rada schválila zveřejnění záměru prodloužení pronájmu pozemku p. č. 1530/24.

575/2013

Žádost o navýšení příspěvku na pořádání stavění a kácení máje
Rada města souhlasí se zvýšením příspěvku na akci stavění a kácení máje na
částku 13 000 Kč.

576/2013

Nabídka firmy Alitron cz na čerpání pohonných hmot
Rada města zamítla nabídku firmy Alitron cz na čerpání pohonných hmot na
jejich stanici z důvodu, že nabídka neobsahovala konkrétní vyčíslení slevy
čerpaných pohonných hmot. (Nelze ji porovnat se současnou slevou proti
stojanové ceně u Benziny ve Slušovicích).

577/2013

Informace o Divadelním spolku Slušovice
Rada města byla seznámena se založením Divadelního spolku Slušovice,
s počtem členů a s ustanovením výkonného výboru. Výkonný výbor bude
později doplněn zástupcem města.

578/2013

Žádost Divadelního spolku Slušovice o bezplatný pronájem MěKS
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem Městského kulturního střediska
s podmínkou časové koordinace s jinými uživateli těchto prostor.

579/2013

Nabídka firmy Paseo na prezentaci města
Rada města zamítla nabídku firmy Paseo na prezentaci města na internetovém
portálu Výletník – tipy na výlety vzhledem k vysoké ceně nevyužije.

580/2013

Výzva OPŽP – projekt Rozšíření odděleného sběru odpadu ve městě
Slušovice
Rada města souhlasí se zahájením přípravy projektu „Rozšíření odděleného
sběru odpadu ve městě Slušovice“.

581/2013

Žádost o povolení rychlostní zkoušky
Rada města souhlasí s uzavřením a průjezdem zkušební rychlostní zkoušky na
místní komunikaci kolem letiště na Bílé hlině dne 10. 5. 2013 od 17 do 19 hodin
za podmínky vysprávky nejnarušenějších částí silnice před i po rychlostní
zkoušce.

582/2013

Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Služeb města Slušovice, o.p.
Rada města navrhne zastupitelstvu schválit na jeho jednání dodatek č. 4
zřizovací listiny Služby města Slušovice, kterým se zruší ustanovení stahující se
k organizování dostihů a které byly využívány jen v minulém volebním období.

