Výpis usnesení
ze zasedání rady města č. 72/2013
ze dne 18. 9. 2013

724/2013
725/2013

Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Rozšíření odděleného
sběru odpadu ve městě Slušovice“
Vyloučení uchazečů
Rada města Slušovice v souladu s ustanovením § 71 odst. 11 zákona č.
137/2006 Sb. rozhodla o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazeče
CSAO spol. s r. o., se sídlem Bílanská 2595, 767 01 Kroměříž z důvodu
nesplnění technických parametrů zakázky.
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Rada města Slušovice na základě doporučení hodnotící komise v souladu s
ustanovením
§ 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny včetně DPH zadané ve zjednodušeném podlimitním
řízení na veřejnou zakázku na dodávku: „Rozšíření odděleného sběru
odpadu ve městě Slušovice“
– kontejnerový nosič - vítězem výběrového řízení se stala firma FORNAL
TRADING s.r.o. Kroměříž.
a
– kontejnery, kompostéry – vítězem výběrového řízení se stala firma
ELKOPLAST CZ s.r.o., Štefánikova 2664, 7650 01 Zlín

726/2013

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 46N08/25
Rada města schválila dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 46N08/25,
uzavřené 15. 9. 2008 mezi městem Slušovice a ČR – Statním pozemkovým
fondem.

727/2013

Prodloužení nájmu bytů
Rada města schválila prodloužení nájmu některých bytů v domech č.p. 197,
590 a 313.

728/2013

Prodloužení nájmu parkovacího místa
Rada města schválila prodloužení nájmu parkovacího místa č. 18 na sídlišti
Padělky.

729/2013

Žádost o bezplatný pronájem sokolské zahrady – konání lampionového
průvodu
Rada města schválila bezplatný pronájem sokolské zahrady pro akci
lampionový průvod, který pořádá Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic
a bezplatný pronájem zadních prostor sokolovny dne 1. 11. 2013 v době od 16
do 20 hodin.

730/2013

Žádost Strany svobodných občanů o povolení umístění reklamy
Rada projednala žádost krajského sdružení Strany svobodných občanů o
pronájem plotu fotbalového stadionu pro účely umístění předvolební reklamy.
Rada města rozhodla o zachování zavedeného způsobu bezplatného využití
stávajících plakátovacích ploch v majetku města pro účely volební kampaně.

731/2013

Žádost člena SDH. o úhradu řidičského průkazu skupiny C
Rada města projednala žádost člena SDH Slušovice o zaplacení řidičského
průkazu skupiny C pro účely zásahové jednotky SDH Slušovice a požaduje
stanovisko vedení SDH Slušovice k této žádosti.

732/2013

Žádost o povolení zřízení restaurační zahrádky na fotbalovém stadionu
Rada projednala žádost pana Vladimíra Garguláka o povolení zřízení zahrádky
na fotbalovém hřišti a vzhledem k velmi významnému zásahu do horní tribuny
rada požaduje, aby žadatelé projednali tuto záležitost s vedením fotbalového
klubu.

733/2013

Žádost pana Handla o pronájem pozemků na letišti Bílá Hlina
Rada města předběžně souhlasí s pronájmem pozemků v lokalitě letiště Bílá
Hlina v termínu 7. a 8. 6. 2013 pro účely konání II. ročníku rockového
festivalu s tím, že podmínky pronájmu budou stanoveny v příštím roce
s tříměsíčním předstihem před konáním akce.

734/2013

Žádost předsedy sdružení Pod hvězdami o finanční příspěvek
Rada projednala žádost předsedy sdružení Pod hvězdami, o.s. o příspěvek pro
účely zdravotně znevýhodněných klientů sdružení. Rada města dlouhodobě
dodržuje stanovené kritérium přispívat organizacím o spolkům tohoto typu jen
v případě, že se starají o občany města Slušovice. Z tohoto důvodu příspěvek
neschválila.

735/2013

Žádost Římskokatolické farnosti Slušovice o finanční příspěvek
Rada města souhlasí se začleněním žádosti Římskokatolické farnosti Slušovice
do rozpočtových změn, které budou předloženy ke schválení na zastupitelstvu
30. 9. 2013.

736/2013

Vyhláška o místních poplatcích
Rada projednala úpravu vyhlášky o místních poplatcích, která řeší odstranění
nesouladu vyhlášky č. 1/2012 se současně platnými zákony.
Rada města souhlasí s předložením změny vyhlášky na jednání zastupitelstva
dne 30. 9. 2013.

737/2013

Smlouva o partnerství
Rada projednala smlouvu o partnerství města Slušovice s obcemi Všemina,
Trnava a Kašava pro projekt „Zlepšení systému povodňové služby a
preventivní protipovodňové ochrany města Slušovice a obcí Kašava, Trnava a
Všemina“ a souhlasí s předložením návrhu smlouvy na jednání zastupitelstva
30. 9. 2013.

