Výpis usnesení
ze zasedání rady města 82/2014
ze dne 20. 1. 2014

816/2013

Automobilová soutěž „Ve stopě Valašské zimy – Memoriál Josefa
Sláčíka“
Rada města schválila uspořádání slalomové zkoušky v areálu dostihové dráhy
a s tím související průjezd vozidel městem dne 8. 2. 2014 za předem
stanovených podmínek.

817/2014

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly
Rada města vzala na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly,
kterou provedl finanční výbor u města Slušovice, Služeb města Slušovice,
p.o., Základní školy Slušovice a Mateřské školy Sluníčko.

818/2014

Stížnost na chov drůbeže u rodinného domu na ul. Školní
V této záležitosti požádal starosta o vyjádření vedoucího odboru životního
prostředí ve Vizovicích, který po prostudování stížnosti sdělil, že jediné
řešení je prostřednictvím soudu jako řešení sousedského sporu, případně
vydání vyhlášky o regulaci chovu drůbeže. Rada nedoporučuje řešit kvůli
jednomu sporu tuto problematiku veřejnou vyhláškou a doporučí obrátit se na
soud.

819/2014

Žádost o finanční příspěvek
Rada města schválila společnosti ONYX Zlín finanční příspěvek ve výši
3 000 Kč, který bude použit na sociálně terénní služby Streetwork na území
města Slušovice.

820/2014

Žádost o finanční příspěvek – Baby box
Rada města schválila finanční příspěvek pro zřízení babyboxu ve Valašském
Meziříčí ve výši 3 000 Kč.

821/2014

Záměr pronájmu parkovacího místa č. 9 na sídlišti Padělky
Rada města schválila záměr pronájmu uvolněného parkovacího místa č. 9 na
sídlišti Padělky.

822/2014

Prodloužení pronájmu parkovacích míst na sídlišti Padělky
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu parkovacích míst čísla 1,
3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 19, 21, 23 a 24 na sídlišti Padělky.

823/2014

Záměr pronájmu obecního bytu v domě č. p. 197
Rada města schválila záměr pronájmu obecního bytu velikosti 2+1 v domě
číslo 197 na ul. Dlouhá ve Slušovicích.

824/2014

Záměr prodloužení pronájmu obecních bytů
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu některých obecních bytů –
ul. Dlouhá 197 a ul. Dostihová 621.

825/2014

Prodloužení pronájmu garáže
Rada města schválila prodloužení pronájmu garáže v domě č. p. 590 na ul.
Dostihová.

826/2014

Povolení konání akce Tuning Auto Show
Rada města souhlasí s pořádáním akce Tuning Auto Show v termínu 25. a 26.
7. 2014 za předem stanovených podmínek.

827/2014

Smlouva o výpůjčce kompostérů
Rada města schválila znění smlouvy o výpůjčce kompostérů občanům města
žijících v rodinných domech, které byly pořízeny v rámci akce „Rozšíření
odděleného sběru odpadu ve městě Slušovice“ a budou dodány do
domácností ve Slušovicích.

828/2014

Reportáž v regionální televizi
Rada schválila smlouvu o výrobě a vysílání reportáží z města Slušovice se
společností Regionální televize CZ, s.r.o. v rozsahu 10 reportáží a využití
infolišty pro prezentaci zajímavých akcí za celkovou cenu 50 000 Kč bez
DPH.

829/2014

Žádost TJ Sokolu Všemina o snížení nájmu ve sportovní hale
Rada města schválila snížení nájmu sportovní haly pro cvičení dorostu TJ
Sokol Všemina. Nájemné bude činit 600 Kč/hodina.

830/2014

Žádost o využití sálu sokolovny pro individuální zkoušky společenského
tance
Rada souhlasí s poskytnutím prostor sálu sokolovny pro individuální zkoušky
společenského tance formou měsíčního zkušebního pronájmu s tím, že
poplatek bude stanoven na základě četnosti využití.

831/2014

Žádost o zřízení trvalé adresy pro nový sportovní spolek
Starosta předložil radě žádost o možnost získání trvalé adresy v některé z
budov města pro účely založení nového sportovního spolku. Rada na základě
vyjádření odborníků s přidělením trvalé adresy nesouhlasí.

