
Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  90/2014 

ze dne 19. 5. 2014 
 
918/2014 Výběrová komise na rekonstrukci plynové kotelny v ZŠ Slušovice 

Rada města jmenovala výběrovou komisi na rekonstrukci plynové kotelny 
v Základní škole  Slušovice. 
 

919/2014 Pronájem dílny v prostorách fotbalového stadionu 
Rada města schválila smlouvu o pronájmu dílny v prostorách fotbalového 
stadionu panu Petru Krajščákovi, Hvozdná 29 s tím, že nájem bude zpětně 
zaplacen od  1. 4. 2014 a následné platby budou probíhat vždy na čtvrtletí 
dopředu. 
 

920/2014 Žádost o odpuštění nájmu a kauce – rockový festival 
Rada města zrušila zaplacení kauce před konáním akce. Nájem zůstává v již 
schválené výši 50 000 Kč -  zaplacený před konáním akce. 
 

921/2014 Prodloužení nájmu obecních bytů 
Rada města schválila prodloužení nájmů od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2014. 
 

922/2014 Žádost Dětského domova a ZŠ Vizovice o finanční příspěvek na 
Všeminění 
Rada města schválila finanční příspěvek pro Dětský domov a ZŠ Vizovice na 
akci Všeminění ve výši 2 000 Kč. 
 

923/2014 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 399/1 
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku p. č. 399/1 o výměře 
88 m2. 
 

924/2014 Posunutí doby nočního klidu při hudební produkci 
Rada souhlasí s posunutím doby nočního klidu na 01,00 hodinu 25. 5. 2014 
pro hudební produkci na terase Sudu ve Slušovicích v noci ze dne 24. - 25. 5. 
2014,  o kterou požádal Ing. Jiří Kotek, Hvozdná 225. 
 

925/2015 Výpůjčka části pozemku p. č. 177  
Rada města schválila bezplatnou výpůjčku částí pozemku p. č. 177 na ul. 
Slunečná.  Výpůjčka bude sjednána do 31. 12. 2014 s možností dalšího 
pokračování pronájmu. Podmínkou pronájmu je případné odstranění 
jakýchkoliv stavebních úprav po definitivním ukončení nájmu. 
 

926/2014 Doplnění technologie zavlažování v areálu dostihové dráhy 
Rada města schválila objednání doplnění technologie zavlažování v areálu 
dostihové dráhy u firmy ACRIS zahrady s.r.o. dle jejího předběžného 
cenového návrhu ve výši 130 000 Kč bez DPH. K profinancování této akce 
předloží schválení rozpočtové změny na červnovém zasedání zastupitelstva.  
 

927/2014 Termín konání zastupitelstva 
Rada rozhodla o termínu konání zastupitelstva 16. 6. 2014 . 



928/2014 Návrh rozpočtových změn  
Rada projednala rozpočtové změny, které předloží na červnovém zasedání 
zastupitelstva. 
 

929/2014 Hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2014 
Rada města vzala na vědomí hospodaření Základní školy Slušovice  a 
Mateřské školy Sluníčko  za 1. čtvrtletí 2014. 
 

930/2014 Uzavření MŠ Sluníčko v době letních prázdnin 
Rada města vzala na vědomí uzavření MŠ Sluníčko v době letních prázdniny 
od 14. 7.  do 15. 8. 2014. 
 

  

 


