Výpis usnesení
ze zasedání rady města č. 63/2013
ze dne 3. 6. 2013

645/2013

Smlouva o dílo – Autobusová zastávka u Základní školy Slušovice
Rada města schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Slušovice a
firmou Vodohospodářské stavby Javorník – CZ, s.r.o. na provedení stavebních
prací na stavbě „Autobusová zastávka u Základní školy Slušovice“.

646/2013

Výběrové řízení – Zlepšení systému povodňové služby
Rada města rozhodla oslovit pro výběrové řízení projektu „Zlepšení systému
povodňové služby“ pro část varovně informační systém firmy:
COLSYS s.r.o., Kladno
Extra NET s.r.o., Uherský Brod
PWS Plus s.r.o., Staré město
SUPTel a.s., Plzeň
EMPEMONT s.r.o., Valašské Meziříčí
a
pro část digitální povodňový plán firmy:
Crisis Consulting s.r.o., Uherské Hradiště
VRV a.s. , Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Praha-Smíchov
ENVIPARTNER s.r.o., Brno-Štýřice
Extra NET s.r.o., Uherský Brod
IS Projekt s.r.o., Uherský Brod

647/2013

Žádost Nadačního fondu pro rozvoj a podporu Slušovic o bezplatný
pronájem sokolovny
Rada města neschválila žádost Nadačního fondu pro rozvoj a podporu Slušovic
o bezplatný pronájem sokolovny na taneční koncert Evy a Vaška.

648/2013

Žádost o prominutí paušálního poplatku za rockový festival na Bílé Hlině
Rada města vzhledem k nutnosti rovného přístupu ke všem organizátorům
těchto akcí žádost o prominutí paušální poplatku z akce rockový festival
zamítla.

649/2013

Záměr prodloužení pronájmu parkovacích místa č. 3 a 4
Rada města schválila záměr prodloužení parkovacích míst č. 3 a 4 na sídlišti
Padělky.

650/2013

Finanční příspěvek na příměstský tábor pro děti Slušovjánek
Rada města schválila Klubu maminek Slušovice příspěvek na pořádání
příměstského tábora pro děti od 3 do 6 let ve výši 5 000 Kč pro zajištění pitného
režimu dětí, vybavení pro spaní a cvičení a nákupu materiálu pro výtvarné
aktivity.

651/2013

Nabídka firmy DARUMA – orientační a informační systém města
Rada města nesouhlasí s účastí města na projektu firmy Daruma, který se týká
orientačního a informačního systému města v rámci projektu města Zlína,
z důvodu dostatečných možností získávání informací o městě Slušovice při
používání informačních technologií.

652/2013

Záměr prodloužení nájmů bytů
Rada města schválila záměr prodloužení nájmu bytů v domech č. p. 23 a 197.

653/2013

Kontrola Specializovaného finančního úřadu – pronájmy hrobových míst
Rada města projednala zprávu o výsledku kontroly Specializovaného finančního
úřadu na pronájem pozemků nesloužících k podnikání – hrobová místa.

654/2013

Rozvoj florbalu pro děti a mládež
Rada projednala žádost FBC Slušovice, o.s., která má za cíl rozvoj florbalu pro
děti a mládež a volnočasovou náplň pro děti ve Slušovicích o bezplatné
poskytnutí tréninkových prostor ve sportovní hale a finanční podporu při
nákupu vybavení a v budoucnu také finanční podporu při konání turnajů ve
Slušovicích a bezplatné zveřejňování aktualit v médiích města.
Rada města souhlasí s bezplatným poskytnutím tréninkových prostor v ZŠ
Slušovice v úterý a čtvrtek od 15 do 16 hodin ve sportovní hale a od 16 do 17,30
hodin v malé tělocvičně na období září 2013 až červen 2014. Rada schválila
příspěvek ve výši 10 000 Kč na vybavení, který bude vyplacen na základě
předložených dokladů o zakoupení tohoto vybavení. Dále schválila bezplatné
zveřejňování informací organizačního charakteru v KBTV a možnost zveřejnění
zprávy o činnosti ve Slušovických novinách jedenkrát ročně. Rada města
rozhodla o těchto podmínkách na základě skutečnosti, že se jedná o novou
organizaci tohoto typu ve Slušovicích a schválené podmínky jsou zaváděcí na
období do června 2014. Činnost této organizace bude vyhodnocena po
ukončení tohoto období a v případě úspěšného pokračování v činnosti této
organizace bude další financování převedeno do standardních podmínek
(rozpočtového transferu) vztahující se na všechny organizace tohoto typu ve
Slušovicích.

