Výpis usnesení
ze zasedání rady města 23/2015
ze dne 3. 8. 2015

237/2015

Prodloužení nočního klidu – Gargulákovi
Rada města schválila prodloužení nočního klidu do 24,00 hodin pro akci
„Retro párty“, která se uskuteční dne 7. 8. 2015 na fotbalovém stadionu.

238/2015

Návrh na změnu nájemních smluv za pronájem pozemků
v dostihovém areálu
Rada projednala návrhy na změnu nájemních smluv za pozemky
v dostihovém areálu.

239/2015

Pronájem garáže
Rada města schválila prodloužení pronájmu garáží v domě č. p. 590.

240/2015

Výstava drobných hospodářských zvířat
Rada města na základě žádosti ZO ČSCH Slušovice souhlasí s konáním
místní výstavy drobných hospodářských zvířat ve dnech 5. a 6. 9. 2015
v prostorách jejich areálu ve Slušovicích, ul. Osvoboditelů.

241/2015

Povolení použití znaku města
Rada města na základě žádosti společnosti KOMPAKT spol. s. r. o.
Poděbrady souhlasí s použitím znaku města Slušovice na informačním
plakátu s důležitými místními telefonními čísly, na kterém budou
prezentovány některé firmy regionu.

242/2015

Žádost společnosti VODAFONE - prodloužení nájemní smlouvy
Na základě žádosti společnosti VODAFONE rada města souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 849, na kterém
má firma umístěné své technologické zařízení.

243/2015

Žádost o finanční podporu na vydání dětských omalovánek
Rada města neschválila finanční podporu na vydání dětských omalovánek
v rámci preventivního programu, který organizuje společnost IVNakladatelství s. r. o. Praha ve spolupráci s mezinárodní policejní
asociací.

244/2015

Zadání vypracování pasportu veřejného osvětlení
Rada města na základě nabídky společnosti AKTÉ Zlín souhlasí se
zadáním vypracování pasportu veřejného osvětlení s podmínkou schválení
rozpočtového opatření zastupitelstvem města.

245/2015

Převod části pozemku p. č. 1500/24
Rada projednala žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na převod části pozemku p. č. 1500/24 do majetku města.

246/2015

Podmínky pronájmu dostihového areálu
Rada projednala podmínky pronájmu dostihového areálu občanskému
sdružení DOSTIHY Slušovice, o. s. a pověřila starostu projednáním
navržených podmínek se zástupci sdružení.

