Výpis usnesení
ze zasedání rady města 31/2015
ze dne 16. 11. 2015
319/2015

Smlouva o provedení zimní údržby – Podhoran Lukov
Rada města schválila smlouvu o dílo na provedení zimní údržby na
místních komunikacích ve Slušovicích firmou Podhoran Lukov v období
září 2015 až březen 2016.

320/2015

Finanční dar Domovu pro seniory Lukov
Rada města schválila darovací smlouvu mezi městem Slušovice a
Domovem pro seniory Lukov, kterému město daruje částku 20 000 Kč na
zlepšení vybavení zařízení DS Lukov nebo ke zpříjemnění života klientů
tohoto zařízení.

321/2015

Záměr převedení pronájmu části budovy č. p. 558
Rada města schválila záměr převedení pronájmu části budovy č. p. 558
(Nízkoprahové centrum) ze společnosti Telefónica Czech Republic na
nástupnickou organizaci Česká telekomunikační infrastruktura, a.s..

322/2015

Veřejnoprávní smlouva na individuální dotaci z rozpočtu města –
Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a Nadačním
fondem pro rozvoj a podporu Slušovic. Dotace ve výši 5 000 Kč bude
použita na částečnou úhradu nákladů při lampionovém průvodu
s ohňostrojem.

323/2015

Veřejnoprávní smlouva na individuální dotaci z rozpočtu města –
IZAP – sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi městem Slušovice a IZAP –
sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže „Chceme žít
s vámi“. Dotace ve výši 2 000 Kč bude použita na vzdělávání osob
s mentálním postižením.

324/2015

6. Změna platových tarifů pro ředitele příspěvkových organizací a
vedoucí stavebního úřadu
Rada města vzala na vědomí změnu platových tarifů dle Nařízení vlády č.
278/2015 pro ředitele příspěvkových organizací a vedoucí stavebního
úřadu.

325/2015

Pachtovní smlouva – pronájem lesních pozemků Lesnímu družstvu
Sýkorné
Rada města schválila záměr pronájmu lesních pozemků p. č. 1613/1 o
výměře 9 151 m2, p. č. 1614 o výměře 28 m2, p. č. 1616 o výměře 4 703
m2, p. č. 275 o výměře 1 559 m2p. č. 277/1 o výměře 137 m2, p. č. 1171 o
výměře 1 108 m2, p. č. 1172 o výměře 66 m2, p. č. 1173 o výměře 14 321
m2, p. č. 1176 o výměře 8 m2, p. č. 1177 o výměře 5 m2 a p. č. 1162
o výměře 61 m2.

326/2015

Žádost o prominutí pronájmu sokolovy – koncert Olgy Lounové
Rada města schválila snížení pronájmu sokolovny pro akci koncert Olgy
Lounové, který se bude konat 9. 12. 2015 ve výši 50 % ceny za pronájem.

327/2015

Slušovjánek – žádost o povolení Mikulášské besídky u kostela
Rada města schválila pořádání Mikulášské nadílky v sobotu 5. 12. 2015
na veřejném prostranství na náměstí v parčíku u kostela.

328/2015

Nabídka úvěru od KB Zlín
Rada města neschválila nabídku revolvingového úvěru ve výši 8,5 mil. Kč
na profinancování časového nesouladu mezi výdaji a příjmy v rozpočtu
města dle nabídky Komerční banky.

329/2015

11. Pronájem nebytových prostor – bývalá knihovna v domě č.p. 160
Rada projednala žádost ředitele Místní akční skupiny Vizovicko a
Slušovicko o.p.s. o pronájem prostor bývalé knihovny za účelem zřízení
nové kanceláře.
Rada města pověřuje starostu projednáním varianty zaplacení nutných
úprav nebytových prostor z prostředků MAS.

330/2015

Pasport veřejného osvětlení
Rada města schválila smlouvu s firmou AKTE Zlín, na základě které
firma provede pasport veřejného osvětlení.

