Výpis usnesení
ze zasedání rady města č. 66/2013
ze dne 15. 7. 2013

677/2013

Žádost o výměnu bytu
Rada města schválila záměr výměny bytu – garsoniéry v domě č. p. 23, za byt
1 +1 ve stejném domě.

678/2013

Záměr pronájmu obecních bytů
Rada města schválila záměr zveřejnění pronájmů obecních bytů v domě č. p. 23:
a) garsoniéra o výměře 29,9 m2
b) byt 1 + 1 o výměře 40 m2
c) byt 2 + 1 o výměře 60,4 m2

679/2013

Odpuštění dluhu za pronájem bytu
Rada města projednala žádost nájemnice obecního bytu v domě č.p. 23 a
vzhledem k tomu, že tato nájemnice obecního bytu ukončila nájemní vztah
k městu Slušovice, rozhodla o odpuštění dlužné částky ve výši 10 000 Kč.
Zbylou část ve výši 12 710 Kč bývalá nájemnice městu uhradí.

680/2013

Prodloužení pronájmu sanitárního kontejneru v areálu dostihové dráhy
Rada města schválila prodloužení pronájmu sanitárního kontejneru v areálu
dostihové dráhy od firmy KOMA Vizovice do 31. 8. 2013.

681/2013

Povolení umístění kontejneru na obecní pozemek – spol. FEA, s.r.o.
Rada města souhlasí s umístěním kontejneru na odpad při opravě střechy domu
č. p. 108 na obecním pozemku v termínu 12. 7. až 28. 7. 2013.

682/2013

Žádost o finanční příspěvek - společnost FOR HELP s.r.o.
Rada města neschválila žádost společnosti FOR HELP s.r.o. o příspěvek pro
děti s poruchami autistického spektra formou zakoupení balíčku s přáníčky.
Důvodem je skutečnost, že rada finančními příspěvky podporuje pouze
organizace, které se starají o občany města Slušovice.

683/2013

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Zlínského
kraje
Rada města schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace pro SDH z rozpočtu Zlínského kraje, kterým se mění výše částky ze
100 000 Kč na 121 000 Kč.

684/2013

Nový ceník nájmů v sokolovně
Rada města schválila nový ceník nájmů a zprostředkování služeb v sokolovně
ve Slušovicích platný od 15. 7. 2013.

