Výpis usnesení
ze zasedání rady města 61/2016
ze dne 7. 11. 2016

639/2016

Příkazní smlouva na technický dozor
Rada města schválila Příkazní smlouvu na výkon funkce technického
dozoru mezi Městem Slušovice a společností MP Rentax, zastoupené Ing.
Miroslavem Petříkem na akci „Úprava komunikace k zahrádkářské osadě
Manovo – část komunikace“.

640/2016

Příkazní smlouva na technický dozor
Rada města schválila Příkazní smlouvu na výkon funkce technického
dozoru mezi Městem Slušovice a společností MP Rentax, zastoupené Ing.
Miroslavem Petříkem na akci „Rekonstrukce komunikace ulice Cirón –
část komunikace“.

641/2016

Příkazní smlouva na technický dozor
Rada města schválila Příkazní smlouvu na výkon funkce technického
dozoru mezi Městem Slušovice a společností MP Rentax, zastoupené Ing.
Miroslavem Petříkem na akci „Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ“.

642/2016

Prodloužení pronájmů obecních bytů
Rada města schválila prodloužení nájmu bytů.

643/2016

Stanovení termínu zasedání zastupitelstva
Rada města stanovila termín zasedání zastupitelstva města na 12. prosince
2016.

644/2016

Záměr prodloužení nájmu garáže
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu garáže v domě č. 590.

645/2016

Souhlas s umístěním dopravního značení
Rada města souhlasí s umístěním dopravního značení v lokalitě – cesta
z ul. Osvoboditelů k rakovskému kříži a v lokalitě – dostihová dráha.

646/2016

Dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu fotbalového stadionu
Rada města schválila dodatek ke smlouvě o výpůjčce části fotbalového
stadionu, ve kterém v čl. IV. odst. 1 se doba výpůjčky mění nahrazením
doby neurčité na dobu určitou 10 let.

647/2016

Souhlas s pořádáním akce „Setkání s Mikulášem“
Rada města souhlasí s pořádáním akce „Setkání s Mikulášem“ na náměstí
(na pravé straně před kostelem), které organizačně zajišťuje spolek
Slušovjánek dne 5. 12. 2016 od 16 hodin.

648/2016

Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci Základní školy
Slušovice na projekt „Doplnění chybějící infrastruktury v ZŠ
Slušovice“
Rada města schvaluje přípravu a předložení žádosti na dotaci Základní
školy Slušovice, příspěvková organizace, pro projekt „Doplnění chybějící
infrastruktury v ZŠ Slušovice“.

649/2016

Žádost o pronájem pozemků
Rada města projednala žádost o pronájem části pozemku p. č. 1467/36 a
vzhledem k tomu, že pozemek p. č. 1467/36 nabylo město bezúplatným
převodem od státu, nedoporučuje pozemek pronajímat.

650/2016

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Rada města schválila dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Slušovice č. 2/2016 uzavřenou mezi městem
Slušovice a Římskokatolickou farností Slušovice. Tímto dodatkem se
smlouva doplňuje v článku II. o odstavec 2,3 – o poskytnutí dotace ve
výši 10 000 Kč na ubytování členů scholy na Sv. Hostýně.

651/2016

Pronájem nebytových prostor
Rada města nesouhlasí s pronájmem nebytových prostor po bývalé
knihovně v budově č.p. 160 na náměstí o který požádala firma LACTO
MORAVA, a. s. Slušovice z důvodu poskytnutí těchto prostor jako
náhradu pro skauty v době rekonstrukce přízemních prostor víceúčelové
budovy č. p. 558 pro zřízení mikrojeslí.

652/2016

Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s. na zřízení VB na části pozemků p. č. 66/1 a p. č.
1551/93.

653/2016

Kupní smlouva na prodej dřeva
Rada města schválila kupní smlouvu s firmou PILA MSK, a. s. Velké
Karlovice na prodej dřeva ve 4. čtvrtletí roku 2016.

654/2016

Ukončení činnosti odborného lesního hospodaře pana Hefky
Rada města vzala na vědomí ukončení činnosti pana Vladimíra Hefky,
odborného lesního hospodáře na majetku města Slušovice ke dni 31. 12.
2016.

655/2016

Odpuštění dlužných poplatků
Rada města schválila odpuštění dvou nevymahatelných dlužných poplatků
za rok 2015.

656/2016

Mobilní aplikace pro webové stránky
Rada města neschválila spolupráci s firmou Tripon Mobile s. r. o. Ostrava
na využívání mobilní aplikace pro webové stránky města.
Směna obecních bytů
Rada města schválila záměr směny obecních bytů v domě č. 197.

657/2016

