Výpis usnesení
ze zasedání rady města č. 74/2013
ze dne 16. 10. 2013
744/2013

Schválení dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb Vodafone
Rada města schválila dodatek č. 1-8903320099 0 ke smlouvě č. 20081759587321 uzavřené mezi městem Slušovice a společností Vodafone.

745/2013

Dodatek ke smlouvě na zhotovení územního plánu
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Územního
plánu Slušovice. Tímto dodatkem se upravuje předmět plnění, doba a místo
plnění a cena díla.

746/2013

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje spojené
s činností SDH
Rada města schválila smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 34 000 Kč na výdaje spojené s činností
zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Slušovice.

747/2013

Navýšení příspěvku obcí na dopravní obslužnost
Rada města projednala žádost Zlínského kraje a schválila záměr navýšení
příspěvku obcí na dopravní obslužnost s platností od 1. 1. 2014 na 85 Kč a
s platností od 1. 1. 2015 na 100 Kč na jednoho obyvatele obce.

748/2013

Uzavření smlouvy na projekční práce – cesta na sokolskou zahradu
Rada města souhlasí s uzavření smlouvy s projektantem Ing. Škrabalem na
projektové práce nové příjezdové cesty na sokolskou zahradu .

749/2013

Výpověď nájemní smlouvy na pozemek p. č. 234
Rada schválila výpověď nájemní smlouvy na pozemek p. č. 234.

750/2013

Prodloužení smluvních podmínek na využívání programu CODEXIS
online
Rada města souhlasí s prodloužením smluvní doby s firmou Atlas software
na využívání programu CODEXIS online, který zpřístupňuje sbírky zákonů.

751/2013

Pronájem komunikace kolem dostihové dráhy – Mikulášská rally
Rada města schválila pronájem komunikace kolem dostihové dráhy dne 7.
12. 2013 od 11 do 16 hodin pro konání Mikulášské rally.

752/2013

Žádost o povolení pronájmu reklamního banneru
Rada souhlasí s umístěním reklamní plachty na prodej rodinného domu.
Reklama bude umístěna po dobu 14 dnů ve standartní ceně dle dříve
stanovených podmínek za cenu pronájmu ploch pro reklamu.

753/2013

Žádost ředitele zdravotnické záchranné služby ZK o finanční příspěvek
Rada projednala žádost ředitele ZZS ZK o příspěvek na prodloužení sítí
k plánovanému výjezdovému stanovišti záchranné služby ve Slušovicích
v úseku od benzinové stanice po plánované místo umístění stanoviště a
rozhodla, že o příspěvku bude zvažovat v rámci rozpočtu města na rok 2014.

754/2013

Žádost o finanční podporu při získání řidičského oprávnění sk.
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční podpory při získání řidičského
oprávnění sk. C pro účely výjezdové zásahové jednotky SDH Slušovice.

755/2013

Zimní údržba
Rada města schválila smlouvu se společností Podhoran Lukov na zimní
údržbu v roce 2013/2014 v cenových relacích, které zůstanou nezměněny tj.
550 Kč za hodinu provedené práce.

756/2013

Proplácení mobilních hovorů – správce sportovní haly a správce
sběrového dvora
Rada města souhlasí s proplácením mobilních hovorů pro účely správce
sportovní haly a pro účely správce sběrového dvora ve výši 300 Kč za měsíc.

757/2013

Odměny
Rada města schválila odměny ředitelce MŠ Sluníčko a řediteli ZŠ
Slušovice.

758/2013

Záměr prodloužení pronájmů bytů a garáže
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu některých bytů a
záměr prodloužení pronájmu garáže.

