
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  85/2014 
ze dne 3. 3. 2014 

 
854/2014 Záměr pronájmu parkovacího místa č. 5 na sídlišti Padělky 

Rada města schválila záměr pronájmu uvolněného parkovacího místa č. 5 na 
sídlišti Padělky. 
 

855/2014 Záměr prodloužení pronájmu parkovacího místa č. 11 na sídlišti 
Padělky 
Rada města schválila záměr prodloužení parkovacího místa č. 11 na sídlišti 
Padělky. 
 

856/2014 Prodloužení nájmů bytů a garáží 
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu některých bytů. 
 

857/2014 Změna nájemce parkovacího místa č. 6 na sídlišti Padělky 
Rada města schválila změnu nájemce parkovacího místa č. 6 na sídlišti 
Padělky.  
 

858/2014 Pojištění elektronického zařízení VIS 
Rada města souhlasí s uzavřením pojistky s pojišťovnou Kooperativa na 
varovný informační systém. Její uzavření podmiňuje zaplacením spoluúčasti 
od jednotlivých obcí.  
 

859/2014 Žádost Spolku přátel  hradu Lukova o finanční příspěvek na opravy 
Rada města schválila příspěvek Spolku přátel hradu Lukova ve výši 
3 000 Kč.  
 

860/2014 Žádost o finanční podporu pro Sociální služby osobám se zdravotním 
postižením Fryšták 
Rada města schválila Sociálním službám osobám se zdravotním pojištěním 
Fryšták příspěvek ve výši 3 000 Kč.  
 

861/2014 Rekonstrukce bytu v domě č.p. 197 – žádost o spoluúčast města 
Rada města rozhodla, že město se bude částečně podílet na rekonstrukci 
koupelny nájemního bytu v domě č. p. 197. 
 

862/2014 Žádost o pronájem prostor sokolovny na uspořádání  dětského bazárku  
Rada města nesouhlasí s pronájmem prostor sokolovny na uspořádání 
bazárku, ale umožní bezplatné provedení dětského bazárku v prostorách 
bývalé knihovny. 
 

863/2014 Pronájem nebytových prostor v domě č. p. 160 na náměstí (bývalá 
kosmetika) 
Rada města souhlasí s pronájmem prostor po bývalé kosmetice v domě č.160 
paní Libuši Frajtové za účelem zřízení cukrárny. 
 



864/2014 Projekt DSO-Mikroregionu Slušovicko – „Turistika v MRS“ 
Rada města souhlasí se spoluúčastí města na projektu „Turistika 
v MRS“ v rozsahu pořízení dvou venkovních stojanů s mapami 
mikroregionu, které budou umístěny vedle již instalovaných map města a 
pořízení 300 ks tištěných map, nejlépe v oboustranné verzi – město, 
mikroregion. 
 

  

  

  

  

  

  

 


