
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 40/2012 

ze dne 23. 7.  2012 
 
 
 
410/2012 Návrh na ocenění 

Rada města navrhuje na ocenění  dobrovolného pracovníka v oblasti 
volnočasových aktivit dětí a mládeže  pana Luciena Rudla za jeho práci pro 
mládež ve fotbalovém klubu Slušovice. 
 

411/2012 Schválení půjčky ze sociálního fondu města  
Rada města schválila poskytnutí  půjčky ze sociálního fondu ve výši 20 000 Kč. 
 

412/2012 Schválení členů kulturní komise 
Rada města schválila kulturní komisi v obsazení: 
Jana Kapustová 
Zuzana Kneslová 
Irena Sousedíková 
Jarmila Fišerová 
Jana Plšková 
Martina Semelová 
 

413/2012 Prodloužení pronájmů 
Rada města schválila prodloužení nájmů obecních bytů v domech č.p. 23 na ul. 
Dlouhé, č.p. 159 na nám. Svobody  a prodloužení pronájmu garáže v domě 
č.p. 590 na ul. Dostihová. 
   

414/2012 Záměr prodloužení nájmů parkovacích míst na sídlišti Padělky 
Rada města schválila záměr města prodloužit nájmy parkovacích míst č. 16 a 18 
na sídlišti Padělky ve Slušovicích. 
 

415/2012 Pronájem bytu v domě č. p. 590 
Rada města schválila pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 590 paní Zitě 
Trunkátové.  
 

416/2012 Plánované akce  Nadačního fondu pro rozvoj a podporu Slušovic 
Rada města schválila žádost Nadačního fondu pro rozvoj a podporu Slušovic o 
povolení akcí ve II. pololetí roku 2012: 
1. Závody pro děti na odrážedlech v termínu 22. 9. 2012 u restaurace AB 
2. Podzimní trh v termínu 13. 10. 2012 
3. Lampionový průvod – předběžný termín  9. 11. 2012 
 

417/2012 Sdělení policie o rizikových jevech a příprava instalace kamerového 
systému 
Místostarosta podal informaci  od Policie ČR Vizovice o rizikových jevech ve 
Slušovicích. Policie navrhuje dle zkušeností z města Vizovice, aby město 
Slušovice pořídilo kamerový systém, který může přispět ke snížení rizikových 
jevů.  Rada města pověřuje místostarostu zajištěním základních informací o 
finanční náročnosti dodání kamerového systému. 



418/2012 Předběžný souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila udělení předběžného souhlasu s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy k umístění stavby a uzavřením veřejnoprávní smlouvy k provedení 
stavby – Slušovice, p. Pekařová, rozšíření sítě NN,  uzavřené  mezi E.ON 
Distribuce, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o. a Stavebním úřadem Slušovice. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


