Výpis usnesení
ze zasedání rady města 77/2013
ze dne 25. 11. 2013

774/2013

Pronájem bytu 1 + 1 v domě č. p. 590 v ul. Dostihové a pronájem
nebytových prostor
Rada města schválila nového nájemce bytu 1+1 v domě č. 590 na ul.
Dostihové.

775/2013

Čerpání transferu – společnost DOSTIHY Slušovice, o.s.
Rada města schválila čerpání transferu společnosti DOSTIHY Slušovice ve
výši 60 000 Kč s odůvodněním neustále se zvyšujícím finančním nárokům na
údržbu a snižujícího se zájmu sponzorů.

776/2013

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu ZK
Rada schválila smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje na pokrytí výdajů spojených s činností zásahové jednotky
SDH Slušovice ve výši 169 000 Kč.

777/2013

Schválení finančního daru pro MŠ Sluníčko
Rada města schválila finanční dar v hodnotě 5 000 Kč, který poskytla firma
Mediap mateřské škole Sluníčko na nákup vybavení do nově rekonstruované
třídy mateřské školy.

778/2013

Příprava projektu chodníku od zdravotního střediska ke spojovacímu
chodníku na ul. Vítězství
Rada města vzala na vědomí dotazník, který bude sloužit k vyjasnění postoje
a požadavků majitelů dotčených sousedních pozemků při výstavbě tohoto
chodníku.

779/2013

Smlouva o smlouvě budoucí mezi městem a společností E.ON
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. OT 1040002315/020/MOP
na pozemek 697/1, který bude dotčen uložením kabelu při plánované výměně
trafostanice na tomto pozemku.

780/2013

E.ON – žádost o odprodej části pozemku p. č. 697/21
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit záměr odprodeje části pozemku
p. č. 697/21 o výměře cca 24 m2 pro výstavbu kioskové trafostanice na tomto
pozemku.

781/2013

Směrnice č. 1/2014 o cestovních náhradách a provozu služebních vozidel
Rada města schválila Směrnici č. 1/2014 o cestovních náhradách a provozu
služebních vozidel, která je novelizována dle nové legislativy.

782/2013

Úprava rozpočtového výhledu na rok 2014
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit úpravu rozpočtového výhledu na
rok 2014.

783/2013

Žádost Klubu rodičů o finanční příspěvek na rozsvěcování vánočního
stromu
Rada města schválila příspěvek klubu rodičů příspěvek na rozsvěcování
vánočního stromu dne 29. 11. 2013 ve výši 5 000 Kč.

784/2013

Záměr prodloužení pronájmu bytů
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu bytů od 1. 1. 2013 do 31.
12. 2014 u některých bytů v domech na ul. Dlouhá 197, Dlouhá 144 a
Dostihová 590.

785/2013

Záměr pronájmu parkovacích míst a pronájmu nebytových prostor na
fotbalovém stadionu
Rada města schválila záměr prodloužení nájmu parkovacích míst č. 9 a č. 25
na sídlišti Padělky a záměr pronájmu uvolněných nebytových prostor na
fotbalovém stadionu.

786/2013

Termín a program zasedání zastupitelstva
Rada města schválila termín konání zastupitelstva města.

