Výpis usnesení
ze zasedání rady města č. 64/2013
ze dne 17. 6. 2013

655/2013

Nájemní smlouva na pronájem kontejnerů
Rada města schválila pronájem dvou kontejnerů a souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy s firmou DIMATE na zapůjčení dvou kontejnerů za cenu 3 000 Kč/rok
+ DPH s tím, že tato smlouva se uzavírá od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014
s možností automatického prodloužení na další roky po ročním zkušebním
provozu.

656/2013

Návrh úpravy autobusového spoje Slušovice - Vizovice
Rada projednala variantní návrh koordinátora veřejné autobusové dopravy na
omezení autobusové linky Slušovice – Vizovice, která je minimálně využívána
(v průměru 2 cestující kromě ranního spoje, kde je v průměru 10 cestujících).
Rada města požaduje doplnit návrh o novou variantu tak, aby spoj jezdil
v úřední dny tj. v pondělí a středu ráno směr Slušovice-Vizovice a ještě během
dopoledne zpětný spoj Vizovice – Slušovice např. před obědem.

657/2013

Žádost o pronájem pozemku
Rada projednala žádost o pronájem pozemku p. č. 261/1 o výměře 114 m2 a p. č.
261/2 o výměře 16 m2 v sousedství domu č. 310 na ul. Slunečná za účelem
zřízení dřevěné pergoly a zahrádky pro pěstování ovoce a zeleniny.
Rada města požaduje pro své konečné rozhodnutí doplnění stanoviska ostatních
vlastníků bytů tohoto domu.

658/2013

Nové elektrické vedení 2x110 kV – odbočka Slušovice
Rada projednala návrh nového trasování vedení 2x110 kV. Novým návrhem
dojde k minimálnímu zásahu do katastru města, protože hlavní trasa je vedena
v lokalitě severně za obcí Březová přes Nové Dvory směr Neubuz, Dešná,
přičemž k protnutí katastru dochází pouze v lokalitě přes komunikaci do Trnavy
a pole vedle této komunikace. K dalšímu dotčení katastru dochází v odbočné
trase v koridoru budoucí R49 od Hvozdné po rozvodnu pod Březovou.
Rada města nemá k trasování připomínky, ale konečné stanovisko města
doporučuje koordinovat s okolními obcemi, které jsou tímto trasováním více
dotčené.

659/2013

Záměr prodloužení pronájmu bytů a garáže
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu bytů v domě č.p. 23 a
prodloužení pronájmu garáže v domě 590.

660/2013

Smlouva s firmou E.ON na dodávku elektrické energie pro rok 2014
Rada města schválila smlouvy s firmou E.ON na dodávky elektrické energie pro
rok 2014.

661/2013

Mandátní smlouva o výkonu technického dozoru
Rada města schválila mandátní smlouvu o výkonu technického dozoru
stavebníka s Josefem Říhou na stavbu „Autobusová zastávka u ZŠ
Slušovice“ v ceně 32 000 Kč.

662/2013

Odměna ředitelům příspěvkových organizací a vedoucí SÚ
Rada města schválila odměny za první pololetí ředitelce MŠ Sluníčko, řediteli
ZŠ Slušovice, řediteli SMS, o.p. a vedoucí stavebního úřadu.

663/2013

Veřejná zakázka - oprava chodníku na ulici Na Výpusti
Místostarosta předložil radě ke schválení výsledek veřejné zakázky na opravu
chodníku v ulici Na Výpusti. Nabídky předložily firmy:
SÚS Zlínska, s.r.o., K majáku 5001, Zlín
Antonín Pavelka, Všemina 258
EUROVIA CS, a.s., U Dřevnice 330, Zlín-Louky
Rada města schválila uzavření smlouvy na přeložení chodníku v ulici Na
Výpusti s firmou Antonín Pavelka, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku
ve výši 233 050 Kč bez DPH.

664/2013

Žádost o vybudování dětského pískoviště u domu č. p. 313
Rada města souhlasí s vybudováním dětského pískoviště u domu č. p. 313.

665/2013

Návrh rozpočtových změn
Rada města souhlasí s předložením rozpočtových změn ke schválení
v zastupitelstvu.
Příjmy
Navýšení položky:
správní poplatky
100 000 Kč
výnos sdílených daní
355 000 Kč
Nové položky:
modernizace výuky v ZŠ
721 000 Kč
1 176 000 Kč
Celkem příjmy
Výdaje
Navýšení položky
vybavení a provoz sokolovny
oprava místních komunikací
nový územní plán
přesun komunikace a zastávkové pruhy u ZŠ
Snížení položky
prodloužení vodovodu v ul. Dlouhá
Nová položka:
modernizace výuky v ZŠ
Celkem výdaje

300 000 Kč
200 000 Kč
100 000 Kč
385 000 Kč
- 450 000 Kč
721 000 Kč
1 256 000 KČ

666/2013

Prodej pozemku p. č. 934/1 – návrh ceny
Rada města navrhne zastupitelstvu schválit cenu za pozemek p. č. 934/1 ve
výši 500 Kč/m2.

667/2013

Prodej trafostanice u firmy TNS Servis, a.s. – návrh ceny
Rada města navrhne odprodej trafostanice firmě TNS Servis a.s. za cenu
41 000 Kč vč. DPH.

668/2013

Žádost o odprodej části pozemku p. č. 683
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit záměr odprodeje části pozemku
p. č. 683.

669/2013

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - převod či odkoupení
pozemku p. č. 266 do vlastnictví města
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit podání žádosti o bezúplatný převod
pozemku p. č. 266 o výměře 1 031 m2 a pokud bude nutné, poté také žádosti na
odkoupení pozemku p. č. 266.

