Výpis usnesení
ze zasedání rady města 94/2018
ze dne 12. 2. 2018

1021/2018

Výběrové řízení na akci „Oprava chodníků v ulicích Družstevní a
Nová ve Slušovicích“
Rada města schválila dodavatelem veřejné zakázky „Oprava chodníků
v ulicích Družstevní a Nová ve Slušovicích“ firmu Antonín Pavelka,
Všemina.

1022/2018

Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem
Slušovice a firmou E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu na pozemku
p. č. 66/1.

1023/2018

Poskytnutí náhradních prostor v sokolovně
Rada města souhlasí s poskytnutím náhradních prostor zasedací místnosti
v nové sokolovně pro cvičení žen každý čtvrtek v době od 18 do 21 hodin.
Tyto prostory budou sloužit ke cvičení po dobu využívání posilovny
v základní škole pro nízkoprahové centrum.

1024/2018

Žádost o snížení pronájmu sokolovny
Rada města schválila snížení pronájmu sokolovny pro Myslivecký ples
pořádaný MS Hrubá Jedla dne 24. 2. 2018, ve výši 50 % ceny za
pronájem bez doplňkových služeb (čištění ubrusů, praní utěrek apod.)

1025/2018

Cenové nabídky na stavební dozor – Zajištění stability MK Na
Vyhlídce
Rada města schválila stavebním dozorem na akci „Zajištění stability MK
Na Vyhlídce“ firmu STAVTRADE 97 Zlín s. r. o..

1026/2018

Cenové nabídky na stavební dozor, koordinátora BOZP a zpracování
plánu BOZP – Rekonstrukce sokolské zahrady
Rada města schválila stavebním dozorem, koordinátorem BOZP a
zpracováním plánu BOZP na akci „Rekonstrukce sokolské
zahrady“ firmu STAVTRADE 97 Zlín s. r. o..

1027/2018

Předběžný souhlas s konáním rychlostních zkoušek Barum rally Zlín
Rada města předběžně souhlasí s konáním rychlostních zkoušek Barum
rally Zlín. Dne 25. 8. 2018 se pojede rychlostní zkouška v lokalitě severní
část dostihové dráhy, Reneta, nová AB s uzavřením komunikací od 6,45
do 21,30 hodin a 26. 8. 2018 se pojede rychlostní zkouška na účelové
komunikaci na hranici katastru mezi Slušovicemi a Zádveřicemi-Rakovou
v lokalitě rakovského kříže s uzavřením komunikací od 7,45 do 17,30
hodin.

1028/2018

Výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi
Rada města schválila, že výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi ve
Slušovicích bude pro město vykonávat Místní akční skupina Vizovicko a
Slušovicko.

1029/2018

Žádost paní Liškové o vyřešení stékající vody z místní komunikace
Rada města projednala žádost o vyřešení stékající vody z místní
komunikace na dvůr rodinného domu a následné vlhnutí obvodových zdí
domu. Rada konstatovala, že v minulosti byl osazen na kraj komunikace
sběrný rošt. Bude se hledat další možné řešení zamezení stékání vody.

