
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 5/2011 

ze dne 10. 1. 2011 
 
 
13/2011 Výroční zpráva o poskytování informací 

Rada města schválila výroční zprávu o poskytování informací podle zákona 
106/1999 Sb. za rok 2010. 
 

14/2011 Žádost vlastníků a nájemníků bytových jednotek v domě č.p. 541 na 
Padělkách 
Rada města neschválila žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě  budoucí na 
odkoupení pozemku pod lodžiemi bytového domu Padělky 541 s tím, že 
navrhuje postup jako u jiných staveb tohoto typu tzn. kladné vyjádření 
k povolení stavby za předem definovaných podmínek. 
 

15/2011 Nájemní smlouvy k obecním pozemkům 
Rada města schválila prodloužení stávajících nájemních smluv na pronájem 
obecních pozemků do 31. 12. 2014. 
 

16/2011 Schválení smlouvy o výpůjčce 
Rada města schválila Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Slušovice a 
Skautským střediskem Slušovice za účelem pronájmu nebytových prostor 
v suterénu Městského kulturního střediska s platností od 1. 2. 2011 na dobu 
neurčitou. 
 

17/2011 Zařazení prezentace pana Cimburka v informační smyčce kabelové televize 
Rada města schválila bezplatnou prezentaci nestátního zdravotnického zařízení 
pana Jana Cimburka v informační smyčce kabelové televize v sekci lékařů. 
 

18/2011 Nabídka společnosti AKTIV Opava  
Rada města zamítla žádost společnosti AKTIV Opava o použití znaku města na 
jimi vyráběné reklamní předměty. 
 

19/2011 Stanovení platu  
Rada města schválila plat Mgr. Rostislavu Šarmanovi, pověřeného vedením 
Základní školy Slušovice s platností od 1. 1. 2011.  
 

20/2011 Přidělení bytu v domě č.p. 621 v ul. Dostihová 
Rada města schválila výměnu bytu paní Krajíčkové od 1. 2. 2011za  uvolněný 
větší  byt ve stejném domě. Její uvolněný byt bude nabídnut k dalšímu 
pronájmu. 
 

21/2011 Přidělení bytu v domě č.p. 590 v ul. Dostihová 
Rada města schválila výměnu bytu paní  Trunkátové  od 1. 5. 2011za uvolněný 
větší byt ve stejném domě. Její uvolněný byt bude nabídnut k dalšímu pronájmu. 
 

22/2011 Finanční příspěvek zlínskému Útulku pro zvířata 
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč zlínskému Útulku pro 
zvířata.  


