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ze zasedání rady města 67/2017
ze dne 20. 2. 2017

724-732/2017

Veřejnoprávní smlouvy
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu města:
- Římskokatolická farnost Slušovice - 50 000 Kč (na provozní náklady 20 000 Kč, pro chrámový sbor - 15 000 Kč, farní ples - 5 000 Kč a
Schola Cantiamo – 10 000 Kč.
- Domov pro seniory Loučka, p. o. - 10 000 Kč
- Junák – český skaut, středisko Slušovice, z. s.. - 20 000 Kč
- Klub rodičů při ZŠ Slušovice - 20 000 Kč
- SK Slušovice - 50 000 Kč
- DOTEK o. p. s. - 30 000 Kč
- ONYX Zlín, o. p. s.. - 3 000 Kč
- Spolek přátel hradu Lukova - 3 000 Kč
- IZAP – Slunečnice z. ú. - 2 000 Kč

733/2017

Prodloužení pronájmu parkovacího
Rada města schválila dodatek č. 1 k dohodě na pronájem parkovacího
místa č. 13 na sídlišti Padělky.

734/2017

Výroční zpráva
Rada města schválila výroční zprávu o poskytování informací za rok
2016.

735/2017

Smlouva na PD – oprava chodníku podél dostihové dráhy
Rada města schválila smlouvu na projektovou dokumentaci na opravu
chodníku podél dostihové dráhy s ing. Jiřím Škrabalem.

736/2017

Doporučení ředitelce MŠ Sluníčko na doplnění kritérií pro přijímání
dětí
Rada města doporučuje ředitelce MŠ Sluníčko zařadit do výběrových
kritérií žáků mateřské školy přednostní přijetí dětí s trvalým pobytem ve
Slušovicích.

737/2017

Dodatek č. 24 ke smlouvě o úhradě za komunální odpad
Rada města schválila dodatek č. 24 ke smlouvě o úhradě za
shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů uzavřenou mezi Městem Slušovice a společností
Real Flat. Na základě tohoto dodatku bude prodloužena na rok 2017
platba za vybírání poplatků za odpady v bytových domech, které má tato
společnost ve správě. Finanční podmínky zůstávají neměnné.

