
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města č. 62/2013 

ze dne 20. 5.  2013 
 
 
632/2013 Žádost o finanční příspěvek 

Rada projednala žádost nadace klubu Stonožka Ostrava na podporu jejich 
činnosti v péči o handicapované lidi. 
Vzhledem k četným žádostem tohoto typu rada města neschválila příspěvek 
s odůvodněním, že podporuje pouze organizace, které se starají o občany našeho 
města. 
 

633/2013 Výstava drobných hospodářských zvířat 
Rada města  dle oznámení Českého svazu chovatelů ZO Slušovice vzala na 
vědomí pořádání výstavy drobných hospodářských zvířat ve dnech 7. a 8. 9. 
2013. Finanční podpora této výstavy je řešena v rámci tradičně schváleného 
transferu z rozpočtu města. 
 

634/2013 Prodloužení nájmu bytů  
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu bytů v domech č. 197 a 590. 
 

635/2013 Prodloužení parkovacích míst 
Rada města schválila záměr prodloužení parkovacích  míst č. 8 a 22 na sídlišti 
Padělky. 
 

636/2013 Návštěvy jubilant ů po 90. roce výročí narození 
Rada města souhlasí se změnou návštěv zástupců města u občanů starších 90ti 
let tak, že  budou navštěvováni vždy po 5ti letech. (90, 95, 100). U stávajících 
občanů nad 90 let, u kterých byla započata akce ročních návštěv, zůstanou 
návštěvy zachovány. 
 

637/2013 Pojištění majetku města 
Rada města schválila návrh pojištění majetku u pojišťovny Kooperativa dle 
návrhu zpracovaného panem Markem Fojtů, společnost INSIA, a.s. v celkové 
pojistné částce 129 598 Kč  a rozšíření o pojistné plnění v případě nepřímého 
úderu blesku, atmosférických srážek, sprejerství, pojištění elektroniky, pojištění 
kontejnerů na odpad proti vandalismu. Smlouva se uzavírá na dobu od 1. 7. 
2013 do 30. 6. 2016. 
 

638/2013 Žádost společnosti MONZA CZ o příspěvek na opravu povrchu mostku 
Rada  schválila příspěvek města ve výši 5 000 Kč vč. DPH na opravu povrchu 
mostku přes Dřevnici  v ulici K Teplinám, kde došlo po zimě k výraznému 
poškození povrchu, a to formou úhrady faktury realizační firmě po provedení 
opravy. Výše příspěvku je stanovena s ohledem na možnost společného 
financování dalších firem, kterým slouží silnice jako příjezd k jejich 
provozovnám. 
 

639/2013 Schválení smlouvy s firmou Ekokom 
Rada města  schválila novou smlouvu s firmou Ekokom o výpůjčce na 
zapůjčené kontejnery na tříděný odpad. 



640/2013 Sanitární kontejnery na dostihové dráze 
Rada města schválila  do doby vyřešení žádosti o dotaci ze Zlínského kraje na 
sociální zařízení v dostihovém areálu  pronájem děleného sanitárního kontejneru 
od firmy KOMA za cenu 16 214 Kč/1,5 měsíce vč. DPH (od 6.6. do 14. 7. 
2013). 
 

641/2013 Uzavření MŠ Sluníčko v době prázdnin 
Rada města vzala na vědomí uzavření MŠ Sluníčko v době prázdnin od 16. 7. 
do 17. 8. 2013. 
 

642/2013 Žádost o slevu na nájemném v tělocvičně – cvičení zumby pro děti  
Rada města  rozhodla, že sleva na pronájem tělocvičny ZŠ pro cvičení zumby 
pro děti  bude stanovena podle počtu účastníků toto cvičení. 
 

643/2013 Využití vratky plynu v MŠ Sluní čko 
Rada projednala žádost ředitelky MŠ Sluníčko o využití  vratky plynu ve výši 
138 000 Kč. Rada města souhlasí s návrhem ředitelky MŠ Sluníčko  rozdělit  
vratku plynu ve výši 138 000 Kč na financování rekonstrukce zahrady (100 000 
Kč) a na nákup nábytku – stolky, židle do rekonstruované třídy (38 000 Kč). 
 

644/2013 Dodatek č. 1 ke směrnici č. 3/2010 
Rada města schválila dodatek č. 1 ke směrnici č. 3/2010, kterým se v čl. 5,  bod 
1 stanovuje míra významnosti pro pozemky nad 1 000 m2 a u ostatních 
nemovitostí nad 260 000 Kč. 

  

 


