
 
 

Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 39/2012 

ze dne 27. 6.  2012 
 
 
 
400/2012 Záměr prodloužení pronájmů 

Rada města schválila záměr prodloužení nájmů některých obecních bytů v domě 
č.p. 23 na ul. Dlouhé, č. p. 159 na nám. Svobody a prodloužení pronájmu garáže 
v domě č.p. 590. 
  

401/2012 Pronájem pozemku části pozemku p. č.  664/1 u Restaurace AB 
Rada města schválila pronájem  části pozemku p. č. 664/1 o výměře 7,5 m2 panu 
Vladimíru Pavlíčkovi za účelem zbudování dětských prolézaček a pískoviště za 
podmínky jeho odpovědnosti za stav nainstalovaného dětského hřiště a 
stanovení podmínek pro jeho používání.   
 

402/2012 Žádost o umístění distribu čního místa – AGF Media 
Rada města žádost neschválila žádost firmy AGF Media o umístění 
distribučního místa, případně stojanu, týdeníku 5+2 dny v prostorách městského 
úřadu z důvodu nemožnosti vyhovět poměrně vysokému zájmu podobných 
žádostí.   
 

403/2012 Nabídka prezentace města na portálu Výletník.cz 
Rada města neschválila přijetí nabídky na prezentaci města na portálu 
Výletník.cz. 
 

404/2012 Dodatek smlouvy s pojišťovnou  Kooperativa 
Rada města schválila dodatek k pojistné smlouvě uzavřené mezi městem 
Slušovice a pojišťovnou Kooperativa, kterým se rozšiřují služby o pojištění 
proti odcizení. 
 

405/2012 Prodloužení smluv se společností E.ON 
Rada města schválila smlouvy s firmou E.ON na dodávku elektřiny pro město 
Slušovice a Služby města Slušovice na rok 2013.  
 

406/2012 Odměna ředitelům příspěvkových organizací a vedoucí SÚ 
Rada města schválila odměny za první pololetí ředitelce MŠ Sluníčko, řediteli 
ZŠ Slušovice, řediteli SMS, o.p. a vedoucí stavebního úřadu. 
 

407/2012 Odměna kronikářkám  
Rada města schválila odměnu kronikářkám ve výši 11 000 Kč za vedení kroniky 
města. 
 

408/2012 Pronájem parkovacího místa č. 7 na sídlišti Padělky 
Rada města schválila pronajmout parkovací místo č. 7 na sídlišti Padělky. 
 



409/2012 Veřejná zakázka – vybavení bývalé sokolovny nábytkem 
Rada města schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na vybavení 
(výroba nábytku na míru a sedací nábytek) bývalé sokolovny a složení komise 
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


