
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 38/2012 

ze dne 11. 6.  2012 
 
 
 
387/2012 Schválení programu zastupitelstva 

Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 
20. 6. 2012. 
 

388/2012 Schválení výběrové komise pro otevírání a hodnocení nabídek 
Rada města schválila složení komise pro otevírání nabídek a hodnocení nabídek 
k veřejné zakázce „Dodávka divadelní a jevištní techniky pro objekt bývalé 
sokolovny ve Slušovicích".  
 

389/2012 Pronájem nebytových prostor v domě č. p. 160 (po manikúře) 
Rada města schválila pronájem nebytových prostor (po manikúře) v domě č.p. 
160 jedinému zájemci o pronájem firmě HAVOG spol. s.r.o.. Nájem je sjednán 
na dobu neurčitou a nájemné činí 800 Kč/m2/rok. 
 

390/2012 Prodloužení pronájmu parkovacích míst na sídlišti Padělky 
Rada města schválila prodloužit pronájmy parkovacích míst  č. 3 a 4 na sídlišti 
Padělky. 
 

391/2012 Prodloužení pronájmů v obecních bytech 
Rada města schválila prodloužení nájmů obecních bytů v domě č. p. 23 a 
č.p. 197 na ulici Dlouhé. 
 

392/2012 Schválení Pokynů pro uživatele skateparku – provozní řád 
Rada města schválila provozní řád k užívání skateparku.  
 

393/2012 Pronájem pozemku – část chodníku  
Rada města schválila pronájem pozemku o výměře 2 m2 před prodejnou na nám. 
Svobody 84 za částku 3000 Kč + DPH. 
 

394/2012 Žádost o finanční příspěvek – Pod hvězdami, o.s. 
Rada města schválila sdružení Pod hvězdami, o.s. na benefiční koncert dne  
18. 8. 2012 finanční příspěvek ve výši 3000 Kč. 
 

395/2012 Výběrové řízení na dovybavení skateparku 
Rada města schválila dodavatelem dovybavení skateparku firmu PARKPILOT, 
Mníšek 612, která předložila výhodnější nabídku. 
 

396/2012 Schválení prodeje vyřazených knih a odepsání ztracených a poškozených 
neprodejných knih 
Rada  města schválila vyřazení poškozených (případně ztracených) knih a 
odprodej starších knih v městské knihovně. 
 



397/2012 Změna rozpočtu MŠ Sluníčko 
Rada města schválila ředitelce MŠ Sluníčko použití finančních prostředků 
z rozpočtu na doplacení nákupu krpců ve výši 8 250 Kč.  
 

398/2012 Oprava světlíku na střeše ZŠ Slušovice 
Rada města schválila opravu světlíku na sportovní hale u ZŠ Slušovice 
v hodnotě  75 000 Kč vč. DPH. Opravu uskuteční firma A. Gajdošík, Všemina. 
 

399/2012 Žádost o umístění reklamy na budově 160 
Rada města schválila záměr pronájmu části boční stěny na domě č.p. 160 v ul. 
Osvoboditelů za účelem umístění reklamy. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


