Výpis usnesení
ze zasedání Rady města č. 2/2010
ze dne 22. 11. 2010

2/2010

Výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro stavbu „Rekonstrukce objektu
bývalé sokolovny ve Slušovicích“
Rada města schválila na návrh hodnotící komise dodavatelem sloučené projektové
dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na stavbu „Rekonstrukce objektu
bývalé sokolovny ve Slušovicích“ včetně autorského dozoru a inženýrské činnosti
firmu Formica s.r.o. Zlín, jejíž nabídková cena byla nejnižší z předložených nabídek a
činila celkem 495 000 Kč bez DPH.

3/2010

Rozdělení kompetencí starosty a místostarosty
Rada města schválila rozdělení kompetencí starosty a místostarosty.

Starosta
Dotace
Výběrová řízení
Vedení krizového štábu
Rozpočet města
Odpady
Investiční akce města
Komunální služby
Personální záležitosti
Vodní hospodářství
Hasiči
Majetko-právní záležitosti
Lesní hospodářství
Pozemky – prodej a podnájmy
Příprava obecních vyhlášek a
nařízení rady

Místostarosta
Kabelová televize
Noviny
Kronika města
Nájmy nebytových prostor a bytových
prostor
Kultura a sport
Zájmové organizace
Vymáhání pohledávek
Knihovna a Městské kulturní středisko
Hřbitov
Správa hmotného a nehmotného majetku
města vč. inventarizace a jeho pojištění
Příspěvková organizace MŠ Sluníčko
Příspěvková organizace Základní škola
Slušovice
Komise pro záležitosti občanské a sociální
Pokladna

4/2010

Žádost BD TRÁVNÍKY o výpůjčku pozemku p.č. 100/1 u domu č.546
Rada města schválila žádost o pronájem části pozemku p.č. 1001/1 u bytového domu
č.p. 546 za účelem postavení lešení a plochy pro sklad materiálu s podmínkou uvedení
okolí domu do původního stavu, obzvláště odstranění vyjetých kolejí na travnatých
plochách.

5/2010

Schválení prodloužení nájmů
Rada města schválila prodloužení nájmů do 31. 12. 2011 nájemníkům v bytových
domech : ul. Dlouhá č. 23, Dlouhá č. 197, Dlouhá č. 144 a Dostihová 590.

6/2010

Adventní koncert v kostele – žádost o příspěvek
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 4 000 Kč pro Římskokatolickou
farnost Slušovice na uspořádání adventního koncertu v neděli 5. 12. 2010.

7/2010

15 Stanovení podmínek pronájmu restaurace na fotbalovém stadionu
Rada města schválila nové podmínky pronájmu restaurace na fotbalovém stadionu. Od
1.1.2011 bude činit měsíční nájemné 2 000 Kč. Cenu spotřebovaných energií hradí
nájemce.

