
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 48/2012 

ze dne 21. 11.  2012 
 
 
501/2012 Darovací smlouva na vánoční osvětlení 

Rada města schválila darovací smlouvu na vánoční osvětlení uzavřenou mezi 
E.ON Česká republika, s.r.o. a Městem Slušovice.  
 

502/2012 Projekt „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové 
ochrany  
Rada města schválila smlouvu o dílo  na projekt „Zlepšení systému povodňové 
služby a preventivní protipovodňové ochrany města Slušovice a obcí Kašava, 
Trnava a Všemina“ uzavřenou mezi Městem Slušovice a RH elektroprojektem, 
s.r.o. v ceně 96 000 Kč vč. DPH. 
 

503/2012 Žádost ředitele ZŠ o čerpání provozních prostředků na nepřímé náklady 
Rada města schválila žádost ředitele ZŠ Slušovice o  čerpání provozních 
prostředků formou výpůjčky na nepřímé náklady na projekt „Modernizace 
výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad“ v celkové výši do 
120 000 Kč.   
 

504/2012 Pojištění sokolovny 
Rada města souhlasí s podpisem smlouvy na pojištění sokolovny u pojišťovny 
Kooperativa na pojistnou částku pro stavbu ve výši 27 mil. Kč a pojištění 
vnitřního vybavení v pojistné částce 6 mil. Kč v ceně 8 928 Kč ročně. 
 

505/2012 Prodloužení pronájmu v domě 590  
Rada města schválila prodloužení pronájmu bytu v domě č.p. 590. 
 

506/2012 Pronájem bytu v domě č.p. 621 
Rada města schválila pronájem bytu – garsoniéry v domě č. p. 621.  
 

507/2012 Přidělení garáže v domě č. p. 621 
Rada města schválila pronájem uvolněné garáže v domě č.p. 621. 
 

508/2012 Smlouva o nájmu sokolovny a ceník nájmů a služeb 
Rada města schválila smlouvu o nájmu nové sokolovny včetně ceníku nájmů a 
služeb.  
 

509/2012 Pronájem pozemku firmě Graddo 
Rada města schválila pronájem pozemků p. č. 1490/6 a p.č. 1490/6 firmě 
Graddo, a.s.. Pronájem je na dobu určitou do 31. 12. 2014 a cena pronájmu byla 
stanovena na 5 Kč/m2/rok s tím, že bude požadováno zaplacení nájemného 
zpětně za roky 2010 a 2011. 
 

510/2012 Odvod finančních prostředků od příspěvkových organizací 
Rada města schválila odvod finančních prostředků z investičního fondu 
příspěvkové organizace MŠ Sluníčko do rozpočtu zřizovatele ve výši 60 000 Kč 
a z investičního fondu příspěvkové organizace SMS ve výši 300 000 Kč.  



511/2012 Prodloužení pronájmu parkovacího místa 
Rada města schválila prodloužení pronájmu parkovacího místa č. 25 na sídlišti 
Padělky a současně schválila žádost nájemce  o převod parkovacího místa dle čl. 
II. dohody na jiného nájemce. 
 

512/2012 Zpoplatnění pronájmu parkovacího místa č. 15 
Rada města schválila zpoplatnění pronájmu parkovacího místa z důvodu odnětí  
průkazky ZTP opravňující  užívání parkovacího místa na sídlišti Padělky bez 
poplatku.  
 

513/2012 Záměr prodloužení pronájmů obecních bytů a garáže 
Rada města schválila záměr prodloužení některých pronájmů  v domě č.p. 197 
na ul. Dlouhá, č. p. 144 na ul. Dlouhá, č.p. 590 na ul. Dostihová, č.p. 23 na ul. 
Dlouhá a prodloužení pronájmu garáže v domě 621. 
 

514/2012 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. 
 

515/2012 Projednání rozpočtu města na rok 2013 
Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2013 a tento návrh  předloží ke 
schválení na jednání zastupitelstva města dne 12. 12. 2012. 
 

516/2012 Přijetí darů pro Základní školu Slušovice 
Rada projednala žádost ředitele ZŠ Slušovice o schválení darů základní škole. 
Rada města souhlasí s přijetím finančních darů  pro základní školu Slušovice, 
které budou použity na opravu plochy a montáž pinponkových stolů a 
sportovního vybavení. 
Finanční dary poskytnou firmy: 
Brola, spol. s r.o. Klečůvka  10 000 Kč 
Greiner Packaging Slušovice s.r.o. 20 000 Kč 
Partr, spol. s r.o. Všemina  10 000 Kč 
Zdema, s.r.o. Slušovice    5 000 Kč 
Šimara Marcel, Slušovice  10 000 Kč 
Volčík Martin, Slušovice  10 000 Kč 
 

 


