
 
 
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 30/2012 

ze dne 16. 1. 2012 
 
 
278/2012 Prodloužení pronájmu kanceláře v přízemí budovy MěÚ  pro  NEJ TV 

Rada města schválila prodloužení nájmu místnost v přízemí budovy městského 
úřadu NEJ TV za stávajících podmínek do 31. 3. 2012. 
 

279/2012 Změny vodného a stočného 
Rada města schválila ceny vodného a stočného na rok 2012. 
Vodné 41,60 Kč vč. DPH, stočné 24,60 Kč vč. DPH. 
 

280/2012 Nová položka v rozpočtu města 
Rada města navrhne zastupitelstvu zavedení položky v rozpočtu města  na krytí 
krizových situací ve výši 200 000 Kč.  
 

281/2012 Schválení platového tarifu řediteli ZŠ Slušovice 
Rada města schválila podle Nařízení vlády ze dne 7. 12. 2011, kterým se mění 
nařízení vlády 564/2006 Sb.,  změnu platového tarifu Mgr. Rostislavu 
Šarmanovi, pověřenému vedením ZŠ Slušovice s platností od 1. 1. 2012. 
 

282/2012 Žádost o úpravu prostoru k vytvoření spojovací zpevněné plochy 
Rada města souhlasí s provedením zpevnění komunikace na Ciróně (prostor 
k vytvoření zpevněné plochy mezi slepou místní komunikací a příjezdovou 
komunikací k zahrádkářské oblasti „Manovo“)  formou stržení stávajícího 
povrchu a zásypem zpevňujícím materiálem,  drtí,  frézovanou živicí. 
 

283/2012 Žádost Sklenářství NONSTOP o povolení Dětského dne 
Rada města schválila konání dětského dne za podmínek uvedených v žádosti.  
 

284/2012 Žádost o finanční příspěvek na vydání sbírky poezie 
Rada zamítla finanční příspěvek panu Irovskému na vydání sbírky poezie 
 

285/2012 Odměna člence kontrolního výboru za rok 2011 
Rada města na návrh předsedy kontrolního výboru a na základě usnesení 
zastupitelstva města č 39/2011 schválila odměnu člence kontrolního výboru paní  
Greplové za práci v roce 2011 ve výši 2 400 Kč. 
 

286/2012 Motoristická akce „Ve stopě valašské zimy 2012“ 
Rada vzala na vědomí žádost Asociace víceúčelových základních organizací 
Vizovice o vyjádření k uzavírce při motoristické akci „Ve stopě valašské zimy 
2012 – Memoriál Josef Sláčíka“  konané dne 4. 2. 2012 a k pořádání akce 
včetně uzavírky nemá připomínky. 
 

 


