
 
Výpis usnesení  

ze zasedání rady města  86/2014 
ze dne17. 3. 2014 

 
 
 
865/2014 Žádost Asociace nestátních neziskových organizací ZK o finanční 

příspěvek 
Rada města neschválila žádost o finanční příspěvek předloženou  Asociací 
nestátních neziskových organizací Zlínského kraje. 
 

866/2014 Pronájem parkovacího místa č. 24 na sídlišti Padělky 
Rada města schválila pronájem parkovacího místa č. 24 na sídlišti Padělky. 
 

867/2014 Žádost Valašského názoru Hvozdná na umístění pamětní desky 
Rada města nesouhlasí s instalací pamětní desky připomínající 370 let 
valašského povstání. Finanční náklady by činily 10 000 Kč. 
 

868/2014 Prodloužení pronájmu obecního bytu 
Rada města schválila prodloužení pronájmu obecního bytu v domě 590. 
 

869/2014 Nabídka na zpracování reportáží z dění ve městě 
Rada projednala nabídku společnosti JD production (TV Slovácko) na 
zpracovávání reportáží z dění ve městě, případně začlenění již pracovaných 
reportáží jinými společnostmi do plánovaného vysílání  televizního 
digitálního pozemního multiplexu od 1. 5. 2014.  
Rada města zváží využití nabídky po zprovoznění vysílání v pozemním 
multiplexu. 
 

870/2014 Pronájem nebytových prostor v domě č. p. 160 (bývalá pedikúra) 
Rada města schválila pronájem nebytových prostor v domě č. p. 160 (bývalá 
pedikúra).  Předmětem pronájmu bude provozování květinářství a doplňků.  
 

871/2014 Prodloužení odstavné plochy na sídlišti Padělky 
Rada města schválila dodavatelem stavby „Prodloužení odstavné plochy na 
sídlišti Padělky“  firmu Antonín Pavelka, Všemina za cenu 105 688 Kč bez 
DPH.  
 

872/2014 Restaurování pískovcových křížů  
Rada města schválila provedení zakázky „restaurování pískovcových křížů u 
kostela Narození sv. Jana Křtitele a na břehu silnice při odbočce na obec 
Březovou“. 
 

873/2014 Návrh na účast města při celosvětovém happeningu 
Rada projednala návrh ekologického institutu VERONICA na účast města při 
celosvětovém happeningu, který proběhne 29. 3. 2014 ve 20,30-21,30 hodin 
formou omezení osvětlení veřejných prostor. 
Rada města nesouhlasí s účastí města na tomto happeningu. 
 



874/2014 Schválení účetní závěrky p říspěvkových organizací 
Rada města schválila účetní závěrky příspěvkových organizací ke dni 31. 12. 
2013. 
 

875/2014 Smlouva o zřízení VB na plynovodní přípojku k nové sokolovně 
Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene  mezi městem 
Slušovice a společností RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem na plynovodní 
přípojku k nové sokolovně na parcele č. 230/1. 
 

876/2014 Zvýšení nájmu v zasedací místnosti v nové sokolovně 
Rada města schválila navýšení nájmu v zasedací místnosti v nové sokolovně 
na 1 000 Kč s platností od 15. 4. 2014. 
 

877/2014 Odpisový plán pro Služby města Slušovice, p.o. 
Rada města schválila odpisový plán pro Služby města Slušovice pro rok 2014 
ve výši 1 959 000 Kč. 
 

878/2014 Termín zasedání zastupitelstva města 
Rada města schválila termín zasedání zastupitelstva města ve středu 26. 3. 
2014. 
 

879-890/ 
2014 

Jednání zastupitelstva 
Doporučení rady města k jednotlivým bodům programu jednání 
zastupitelstva.  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


