
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 53/2013 

ze dne 18. 2.  2013 
 
 
 
551/2013 Sokolovna – vykrývací závěsy 

Rada města schválila dodavatelem akustických úprav sálu sokolovny (vykrývací 
závěsy) společnost MusicData s.r.o. Velké Meziříčí, která předložila 
nejvýhodnější nabídku ve výši 304 392 Kč.  
Rada dále navrhuje, aby samostatné položky v rozpočtu (investice a vybavení 
sokolovny) byly sjednoceny do jedné položky s názvem „Provozní výdaje a 
vybavení sokolovny“ a již schválená  celková částka ve výši 500 000 Kč byla 
navýšena o 300 000 Kč. 
 

552/2013 Zřízení účtu u České národní banky  
Rada města schválila zřízení účtu u České národní banky  a smlouvu o běžném 
účtu u ČNB č. 94-3011661/0710 a dále schválila  podání žádostí o vyloučení 
převodu výnosů daní, nebo podílu na nich, na účty podřízené státní pokladně u 
finančních úřadů. 
 

553/2013 Odkoupení pozemků od Povodí Moravy 
Rada města schválila specifikaci pozemků pro odkoupení pro Povodí Moravy  
do majetku města následovně: 

• pozemek p. č. 800/2 o výměře 53 m2  
• pozemek p. č. 696/272 o výměře 1848 m2 (oddělený z původního 

pozemku p. č. 696/1)  
• pozemek p. č. 927/11 o výměře 30 m2 (oddělený z původního pozemku 

p. č. 927/7)  
• pozemek p. č. 927/13 o výměře 189 m2 (oddělený z původního pozemku 

p. č. 927/9)  
• pozemek p. č 697/1 o výměře 114 m2.  

 
554/2013 Okrsková soutěž hasičů 

Rada města souhlasí s uskutečněním okrskové soutěže hasičů v areálu dostihové 
dráhy v termínu 1. června 2013. 
 

555/2013 Přidělení bytu v domě č. p. 197 na ul. Dlouhá 
Rada města schválila přidělení bytu na ul. Dlouhá 197. 
 

556/2013 Schválení výsledku hospodaření přísp. organizací MŠ Sluníčko a ZŠ 
Rada schválila výsledek hospodaření MŠ Sluníčko  a základní školy a rozdělení 
hospodářského výsledku do fondů následovně: 
MŠ Sluníčko  
– výsledek 35 476,86 Kč (fond odměn 17 000 Kč, reze 18 476,86 Kč) 
ZŠ  
– výsledek  18 907,67 Kč (fond odměn 9 000 Kč, rezervní fond  9 907,67 Kč) 
 

557/2013 Záměr pronájmu byt ů a garáží 
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmů některých obecních bytů 
v domech č.p.197, 590 a garáží v domech č. 590 a 621.  



558/2013 Cyklistická akce „Slušovický okruh“ 
Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením zasedací místnosti hasičské 
zbrojnice dne 25. 5. 2013 na cyklistickou akci „Slušovický okruh“  a schválila 
příspěvek na podporu této akce ve výši 2 500 Kč. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


