Výpis usnesení
ze zasedání rady města 80/2017
ze dne 21. 8. 2017

880/2017

Kupní smlouva – prodej dřeva
Rada města schválila Kupní smlouvu mezi městem Slušovice a spol.
PILA MSK na odkup surových jehličnatých stromů za 3. čtvrtletí 2017.

881/2017

Smlouva na obstarání, koupi nebo prodeje cenných papírů
Rada města schválila smlouvu o obstarání, koupě nebo prodeje cenných
papírů s KB za účelem zaknihování akcií Vodovodů a kanalizací Zlín.

882/2017

Povolení soukromé akce
Rada města schválila konání akce televize Očko na části pozemku p. č.
664/1 v rozsahu 15x26 m v neděli 27. 8. 2017 v době od 13 do 19 hodin a
stanovila nájem ve výši 1 500 Kč + DPH.

883/2017

Okresní výstava drobného zvířectva
Rada města schválila konání okresní výstavy drobného hospodářského
zvířectva v termínu 9. a 10. září 2017 v chovatelském areálu v ul.
Osvoboditelů.

884/2017

Žádost o pronájem části pozemků pro umístění volebních tabulí KDU
ČSL
Rada města schválila pronájem části pozemků p. č. 1474/2, p. č. 696/2 a
p. č. 247 KDU ČSL pro umístění volebních tabulí. Cena pronájmu se
bude řídit platnými poplatky za umístění reklamních zařízení.

885/2017

Žádost o pronájem části pozemků pro umístění volebních tabulí ODS
Rada města schválila pronájem části pozemků p. č. 1474/2, p. č. 696/2 a
p. č. 247 ODS pro umístění volebních stojanů. Cena pronájmu se bude
řídit platnými poplatky za umístění reklamních zařízení. Rada požaduje
zajištění stojanů proti volnému pádu např. při větru.

886/2017

Poskytnutí dotace na „Vybudování dětského hřiště ve Slušovicích“
Rada města vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 000 Kč na akci
„Vybudování dětského hřiště ve Slušovicích“ u základní školy.

887/2017

Smlouva o smlouvě budoucí
Rada Města schválila smlouvu o smlouvě budoucí se společností E.ON na
zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 1455/3 na stavbu
"Slušovice, p. Hesová, kabelová přípojka NN" s podmínkami:
- přípojka bude přes komunikaci realizována protlakem
- skříňka SS200/NK bude realizována na pozemku stavebníka

888/2017

Záměr změny nájemce obecního bytu
Rada města schválila záměr změny nájemce obecního bytu v domě na ul.
Dlouhá 23. Důvodem změny je potřeba stávajícího nájemce obecního
bytu směnit tento byt za větší. (Stávající nájemce smění byt za větší byt
se svou matkou).

889/2017

Fakturace akce „Úpravy komunikace k zahrádkářské osadě
Manovo“
Rada města vzala na vědomí, že při realizaci akce „Úpravy komunikace
k zahrádkářské osadě Manovo“ byla smluvní částka s dodavatelem SMO
Otrokovice ve výši 1,515 174,45 Kč vč. DPH při fakturaci v části
komunikace snížena o 5 065,44 Kč na základě vypuštění položek, které
nebyly při stavbě realizovány.

890/2017

Výjimka v počtu žáků
Rada města schválila výjimku v počtu žáků v 8. ročníku základní školy
z 29 žáků na 30 žáků.

891/2017

Změna parkování před panelovými domy v ul. Družstevní
Rada města nesouhlasí s návrhem změny parkování před panelovými
domy na ul. Družstevní z důvodu rozdílných stanovisek k tomuto řešení
mezi jednotlivými panelovými domy.

892/2017

Žádost o zřízení zpomalovacích retardérů
Rada města projednala žádost o zřízení zpomalovacích retardérů v ul.
Dlouhá k sídlišti Padělky. Rada města zpomalovací retardéry
nedoporučuje z důvodu vynuceného zpomaleného průjezdu na této
komunikaci vlivem zaparkovaných vozidel na jedné straně komunikace.

