
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 60/2013 

ze dne 22. 4.  2013 
 
 
 
606/2013 Návrh rozpočtových změn   

Rada projednala návrh nových rozpočtových změn, které budou předloženy na 
jednání zastupitelstva města. 
 

607/2013 Prodloužení nájmu bytu 
Rada města schválila prodloužení pronájmu bytu v domě č. p. 590.  
 

608/2013 Pronájem pozemku p. č. 404/1  
Rada města schválila bezplatný pronájmem horní části pozemku p. č. 404/1 za 
účelem umístění pojízdného včelínu. 
 

609/2013 Záměr prodloužení nájmu bytů  
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu některých bytů v domech 
č. p. 197 a 590. 
 

610/2013 Záměr prodloužení parkovacích míst 
Rada města schválila záměr prodloužení parkovacích  míst č. 8 a 22 na sídlišti 
Padělky. 
 

611/2013 Žádost firmy Kompakt spol. s r.o. o povolení použití znaku města 
Rada města souhlasí s použitím znaku města na reklamním informačním plakátu 
fy Kompakt, spol. s r.o. Poděbrady. 
 

612/2013 Příprava projektu zbudování výjezdové stanice záchranné služby ve 
Slušovicích – změna v pronájmu pozemku 
Rada města souhlasí se změnou nájemní smlouvy na pozemek p. č. 346/1, kdy 
na části pozemku je naplánováno zbudování výjezdové stanice záchranné 
služby. 
 

613/2013 Žádost o odpuštění pronájmu sokolovny 
Rada města schválila  bezplatný pronájmem sokolovny při konání výroční akce 
ASPV.  
 

614/2013 Oprava povrchu cesty k rakovskému kříži 
Rada města schválila uzavření smlouvy na opravu cesty k rakovskému kříži 
s SÚS Zlínska, s.r.o., která podala nejvýhodnější cenovou  nabídku ve výši 
498 000 Kč bez DPH. 
 

615/2013 Opravy výtluk ů na místních komunikacích 
Rada města schválila uzavření smlouvy na opravu výtluků na místních 
komunikacích s SÚS Zlínska, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku ve 
výši  305 878 Kč. 
 



616/2013 Hospodaření příspěvkových organizací 
Rada města vzala na vědomí výsledky hospodaření základní školy a MŠ 
Sluníčko za I. čtvrtletí letošního roku. 
 

617/2013 Poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna 
Rada města souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká 
knihovna na  podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české 
literatury pro profesionální veřejné knihovny. 
 

 


