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156/2015

Smlouva se Zlínským krajem – účelová neinvestiční dotace pro SDH
Rada města schválila smlouvu se Zlínským krajem na účelovou neinvestiční
dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 120 000 Kč na výdaje pro
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH, kat. JPO II.

157/2015

Prodloužení pronájmů
Rada města schválila prodloužení nájmu v obecních bytech.

158/2015

Snížení hlučnosti vzduchotechniky v sokolovně
Rada vzala na vědomí informaci starosty o průběhu dílčích prací na utlumení
hlučnosti vzduchotechniky v sále sokolovny.

159/2015

Žádost společnosti Konopol, ul. Dostihová – vymezení prostoru před
provozovnou
Rada města souhlasí s vymezením prostoru před provozovnou Konopol,
Dostihová 673 pro účely zvýšení bezpečnosti vstupu do provozovny a zřízení
venkovního posezení v šířce provozovny a hloubce max. 3 metry.

160/2015

Smlouvy na odběr elektrické energie
Rada města schválila smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
uzavřené mezi společností E.ON a městem Slušovice a jeho příspěvkovými
organizacemi.

161/2015

Převod odběrných míst plynu
Rada města schválila na základě předložené nabídky firmy E.ON převod
všech odběrných míst plynu města Slušovice, Služeb města Slušovice p. o. a
MŠ Sluníčko ze stávajících dodavatelů na firmu E.ON. Předpokládaná úspora
je ve výši 27 %.

162/2015

Pojištění majetku a odpovědnosti pro město Slušovice
Rada města projednala cenové nabídky na pojištění majetku a odpovědnosti
pro město Slušovice.

163/2015

Žádost o dotaci z rozpočtu města
Rada města schválila předlohu žádosti o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města, Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Slušovice a finanční vypořádání (vyúčtování) dotace poskytnuté
z rozpočtu města Slušovice. Všechny dokumenty budou zveřejněny ke
stažení na webových stránkách města. Dále rada schválila darovací smlouvu
pro poskytování finančních darů pro účely Komise pro záležitosti občanské a
sociální.

164/2015

Žádost sportovních klubů o podporu zajištění podmínek pro organizaci
krajských soutěží
Rada města souhlasí se zajištěním podmínek pro organizaci krajských soutěží
ve formě úpravy prostor malé tělocvičny základní školy a doplnění vybavení.

165/2015

Žádost o finanční podporu tanečního kroužku
Rada města předběžně souhlasí se zaplacením cestovného tanečnímu
kroužku Bailadora na mezinárodní soutěž do Prahy s tím, že žádost musí být
podána již podle nových pravidel.

166/2015

Žádost o finanční podporu přípravky FC
Rada města předběžně souhlasí s finanční podporou turnaje přípravek, který
má proběhnout na fotbalovém stadionu ve Slušovicích 20. 6. 2015 s tím, že
žádost musí být podána již podle nových pravidel.

