
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 34/2012 

ze dne 26. 3. 2012 
 
 
 
328/2012 Přenesení působnosti zastupitelstva radě města 

Rada města schválila návrh usnesení pro přenesení působnosti zastupitelstva 
radě města ve znění: „Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. 
a) zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v návaznosti 
na ust. § 16 zák. č. 250/2000Sb., rozpočtová pravidla ÚSC,  v platném znění, 
pověřuje Radu města Slušovice v r. 2012 schvalovat změny rozpočtu města - 
rozpočtová opatření, a to každé vždy maximálně do  výše do 100.000,-Kč, aniž 
by se přijatým rozpočtovým opatřením změnily závazné ukazatele celkových 
příjmů a výdajů a současně aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů 
a výdajů.“ 
 

329/2012 Přenesení působnosti ve věci schvalování ceny vodného a stočného 
Rada města schválila návrh na přenesení působnosti zastupitelstva radě města 
při schvalování cen vodného a stočného. 
 

330/2012 Žádost firmy Firoinvest 
Rada města doporučí zastupitelstvu města schválit záměr odprodat pozemky p.č. 
423/5 a 423/6 v k.ú. Slušovice. 
 

331/2012 Přidělení bytu v domě č.p. 197 
Rada města schválila směnu bytu v domě č.p. 160 na ul. Osvoboditelů za 
uvolněný byt v domě č.p. 197 na ul. Dlouhé nájemcům manželům Ingrovým a 
to na dobu neurčitou. 
 

332/2012 Zvýšení nájmů v obecních bytech 
Rada města projednala dorovnání nájmů v bytech, kde dosud mají nejnižší 
nájem, na výši odpovídající ostatním nájmům, tj. do výše 50 Kč/m2.  
Rada města schválila  zvýšení nájmů od 1. 7. 2012 v některých  obecních bytech 
v domech č.p. 397, 621 a 160. 
 

333/2012 Prodloužení nájmů bytů a garáží 
Rada města schválila prodloužení nájmů v některých obecních bytech v domech 
č.p. 197, 590 a prodloužení nájmů garáží v domech č.p. 590 a 621.  
 

334 /2012 Rozpočtové změny roku 2012 
Rada byla seznámena s návrhem  rozpočtových  změn od začátku roku 2012 a  
navrhne zastupitelstvu schválit tyto rozpočtové změny. 
 

335/2012 Záměr prodloužení nájmů parkovacích míst na sídlišti Padělky 
Rada města schválila zveřejnit záměr města prodloužit nájmy parkovacích míst 
č.1, 5, 6, 10, 12, 13, 21, 23 a 24  na sídlišti Padělky.  
 



336/2012 Veřejná zakázka – výměna elektroinstalace v obytném domě č.p. 313  
Rada města schválila dodavatelem akce „Rekonstrukce elektroinstalace 
obecních bytů v domě č.p. 313“ firmu Elektron Zlín s.r.o. elektromontáže, 
Březová 126, která předložila nejvýhodnější nabídku. 
 

337/2012 Schválení nabídky – malování bytů v domě č.p. 313 
Rada města schválila nabídku pana Jaromíra Krejčího, malíře-natěrače, 
Slušovice na malování obecních bytů v domě č.p. 313 za částku 75 220 Kč. 
 

338/2012 Prodloužení pronájmu místnosti v přízemí budovy městského úřadu 
Rada města schválila změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 13. 6. 2011 na 
pronájem nebytových prostor v budově městského úřadu  čp. 25 – místnost 
v přízemí.  
 

  

  

  

  

  

  

  

 


