Výpis usnesení
ze zasedání rady města 81/2017
ze dne 6. 9. 2017
893/2017

Úprava parkovacích míst u panelových domů na konci ul. Družstevní
Rada města rozhodla o realizaci úpravy chodníku na konci ul. Družstevní
mezi panelovými domy tak, aby vznikla parkovací místa na obou stranách
komunikace a součástí této úpravy bude oprava spojovacího chodníku u
domu č. p. 434. Termín realizace bude stanoven na základě možnosti
stavebních firem tuto zakázku zrealizovat, pokud možno ještě v letošním
roce.

894/2017

Volební kampaň
Rada města rozhodla, že nebude v rámci volební kampaně smluvně
zajišťovat využívání volně přístupných plakátovacích ploch, ani nebude
jejich využívání politickými stranami zpoplatňovat. Radě města připadá
nedůstojné vybírat poplatek za plochy, u kterých nedokáže zaručit, že
nebudou v rozumném časovém odstupu přelepeny.

895/2017

Doplnění dohody s Ředitelstvím silnic ZK
Rada města doplnila schválení dohody s ŘSZK o společném postupu
přípravy a realizace stavby silnice III/4915, kde na základě výběrového
řízení na projekční a inženýrské práce byla vysoutěžena cena pro část
stavby města Slušovice (chodníky, kanalizace, osvětlení) ve výši cca
300 000 Kč vč. DPH. Před podpisem smlouvy bude předloženo
zastupitelstvu rozpočtové opatření na navýšení finančních prostředků na
projekční práce.

896/2017

Rozšíření dětského hřiště na ul. Slunečná
Rada města souhlasí s rozšířením dětského hřiště na ul. Slunečná
s předběžnou cenou cca 150 000 Kč vč. DPH.

897/2017

Zvýšení nájmů u smluv uzavřených na dobu neurčitou
Rada města schválila zvýšení nájmů z 50 Kč na 60 Kč nájemníkům, kteří
mají uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou.

898/2017

Dodatky na dobu určitou
Rada města schválila dodatky na pronájem bytů na dobu určitou do
31. 12. 2018 a zvýšení nájmů z 50 Kč na 60 Kč.

899/2017

Mzdové záležitosti
Rada města schválila nový platový výměr vedoucí stavebního úřadu
s platností od 1. 9. 2017.

900/2017

Pronájem místnosti v přízemí budovy MěÚ
Rada města schválila pronájem místnosti v přízemí budovy MěÚ (bývalý
veřejný internet) Dobrovolnému svazku obcí Mikroregionu Slušovicko
k realizaci projektu „Vzdělávání a animace veřejné správy pro rozvoj
mikroregionu Slušovicko“ do 31. 7. 2019 za cenu 1 000 Kč/měsíc.

901/20 17

Finanční příspěvek – revitalizace zeleně u domu č. p. 434
Rada města schválila příspěvek ve výši 10 000 Kč na revitalizaci zeleně
kolem domu č. p. 434 na ulici Družstevní. Příspěvek bude poskytnut
formou uhrazení faktury za nákup výsadby a práce s tím spojené.

902/2017

Smlouva o dodávce vody
Rada města schválila smlouvu o dodávce vody mezi městem a Moravskou
vodárenskou, a.s. na dodávku vody do vážnice. Tato smlouva nahradí
stávající smlouvu a změní způsob placení z pololetního na roční.

903/2017

Žádost o finanční pomoc
Rada města projednala žádost soukromé osoby o finanční příspěvek.
Vzhledem ke skutečnosti, že nejsou známy skutečné finanční podmínky
ani podmínky bydlení žadatele, rada doporučuje nabídnout finanční
podporu nízkoprahovému dennímu centru za služby poskytnuté tomuto
občanovi a to ve výši 2 000 Kč.

904/2017

Žádost o prodej pozemku
Rada města projednala žádost společnosti CTP Praha o vyjádření, zda
město uvažuje o prodeji pozemku p. č. 346/1.
Rada souhlasí s odpovědí na žádost – že město o prodeji neuvažuje
z důvodu vyčlenění tohoto pozemku pro účely záchranného systému.

905/2017

Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku
Rada projednala žádost o dlouhodobý pronájem části pozemku p. č.
1551/32 o výměře 180 m2 na Bílé Hlině za účelem vybudování hangáru
pro parkování helikoptéry.
Rada města pro další rozhodování požaduje doplnit žádost o podrobnější
zpracování žádosti, ze které budou jasné technické parametry možného
budoucího řešení a projednání se zástupci firmy CIS AIR.

906/2017

Veřejná zakázka – „Dodávka a montáž umělého trávníku – sportovní
areál u ZŠ Slušovice“
Rada města schválila dodavatelem veřejné zakázky „Dodávka a montáž
umělého trávníku – sportovní areál u ZŠ Slušovice “ firmu Sportovní
podlahy Zlín, s. r. o. Zlín, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši
210 375 Kč bez DPH.

907/2017

Pronájem bytu v dom č. p. 472
Rada města schválila pronájem bytu 2 + 1 na ul. Dostihová 472 na dobu
určitou od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018. Při plnění všech povinností
nájemce vůči pronajímateli bude nájemní vztah automaticky prodlužován.

908/2017

Zvýšení nájemného v nebytových prostorech od 1. 1. 2018
Rada města schválila navýšení nájemného v nebytových prostorech od 1.
1. 2018 na částku 1 000 Kč/m2.

909/2017

Program a příprava zasedání zastupitelstva města dne 19. 9. 2017
Program zastupitelstva
Rada města schválila program zastupitelstva dne 19. 9. 2017:
1. Rozpočtové opatření
2. Majetkové záležitosti
3. Různé

910/2017

Rozpočtové opatření roku 2017 – 4. změna
Rada doporučí zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 4.
(viz zápis ze zastupitelstva 19. 9. 2017)

911/2017

Veřejnoprávní smlouvy
a) Rada města doporučí zastupitelstvu schválit dodatek č. 1 k
veřejnoprávní smlouvě č. 10/2017 uzavřený mezi městem Slušovice a FC
Slušovice. Tímto dodatkem se poskytne další dotace ve výši:
36 000 Kč na sečení, válení, úklid prostorů, hnojení, zavlažování a údržbu
fotbalového stadionu.
42 093 Kč na vodní čerpadlo s montáží (30 058 Kč) a hydromotor
zavlažovacího zařízení (12 035 Kč)
b) Rada města doporučí zastupitelstvu schválit dodatek č. 1 k
veřejnoprávní smlouvě č. 5/2017 uzavřený mezi městem Slušovice a SK
Slušovice. Tímto dodatkem se poskytne další dotace ve výši 10 000 Kč
na nákup strunové a motorové sekačky pro údržbu terénu na chatě
Příschlop.

