Výpis usnesení
ze zasedání rady města č. 12/2011
ze dne 18. 4. 2011

82/2011

Příspěvek Českému svazu včelařů
Rada doporučí zastupitelstvu města zvýšení příspěvku Českému svazu včelařů
Slušovice z 5 000 Kč na částku 15 000 Kč..

83/2011

Nabídka prezentace města v knize historie a součást podnikání v regionech ČR od
firmy Městské knihy, s.r.o.
Rada města na základě předložených výtisků v předcházejících regionech nabídku
prezentace města zamítla.

84/2011

Nabídka Mezinárodní policejní asociace na finanční příspěvek města k akci
„Bezpečně na silnici“ – nabídka zdarma dětských omalovánek a možnost města
k dokoupení pastelek
Rada města vzhledem k vysoké finanční náročnosti akce příspěvek zamítla.

85/2011

Hospodářský výsledek Služeb města Slušovice, p.o.
Rada města schválila hospodářský výsledek příspěvkové organizace SMS, p.o.
v účetním roce 2010 ve výši 179 907,25 Kč a jeho převod do rezervního fondu.

86/2011

Žádost o změnu termínu Rally slalomu
Rada města schválila změnu termínu Rally slalomu ze soboty 17. dubna na sobotu
7. května 2011 a z neděle 14. srpna na sobotu 13. srpna 2011.

87/2011

Žádost o zřízení věcného břemene pro firmu E.ON na ul. Sadové
Rada města doporučí zastupitelstvu schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemky p.č. 324 a p.č. 303 v k.ú. Slušovice.

88/2011

Příspěvek panu Janu Cimburkovi na Den zdraví
Rada města zamítla příspěvek nestátnímu zdravotnímu zařízení na akci Den zdraví.
Důvodem je skutečnost, že rada již umožnila tomuto nestátnímu zdravotnímu zařízení
bezplatnou inzerci ve smyčce kabelové televizi a ve Slušovických novinách.

89/2011

Nabídka prezentace města v MF Dnes
Rada města zamítla nabídku prezentace města ve speciálu MF Dnes „Léto v kraji“
z důvodu vysoké finanční náročnosti této nabídky.

90/2011

Akce Karaoke party
Rada města schválila žádost Nadačního fondu pro rozvoj a podporu Slušovic o
uspořádání akce karaoke party a schválila bezplatný pronájem prostor v městském
kulturním středisku.

91/2011

Opravy nájemních bytových domů města Slušovice
Rada města schválila 30 % spoluúčast obyvatel domu č.p. 197 na výměně přímotopů.

92/2011

Smlouva o dílo na zajištění kulturního programu v den oslav 750. výročí první
písemné zmínky o městu Slušovice s agenturou Velryba
Rada města schválila smlouvu s agenturou Velryba na zajištění kulturního programu při
uspořádání oslav 750. výročí první písemné zmínky o Slušovicích.

93/2011

Pronájem garáže v bytovém domě č.p. 590
Rada města schválila pronájem garáže v domě č.p. 590 na ul. Dostihové panu Davidu
Minaříkovi s tím, že uhradí zaplacení dlužného nájemného od počátku roku 2011.

94/2011

Místostarosta předložil radě ke schválení smlouvu s firmou Pavelka na výspravu
výtluků MK.
Rada města schválila smlouvu s firmou Pavelka na výspravu výtluků a odvodnění na
místních komunikacích.

