Výpis usnesení
ze zasedání rady města 93/2014
ze dne 30. 6. 2014
950/2014

Schválení smlouvy se Správou a údržbou silnic Zlínska, s.r.o.
Rada města schválila smlouvu se Správou a údržbou silnic Zlínska, s. r. o. na
opravu místních komunikací v ul. Družstevní a v lokalitě Cirón za celkovou
cenu 98 296,77 Kč s DPH.

951/2014

Schválení smlouvy RM GAS – přeložka vodovodu v ulici Na Stráni
Na akce prodloužení vodovodu na ul. Dlouhá a přeložku vodovodu v ulici
Na Stráni byly zaslány žádosti o nabídku třem firmám.
Nabídku v termínu výzvy odevzdala na obě akce pouze firma RM GAS
Hvozdná.
a) Prodloužení vodovodu v ul. Dlouhá – 328 000 Kč vč. DPH
b) Přeložka vodovodu v ul. Na Stráni - 230 000 Kč vč. DPH
Vzhledem k tomu, že nabídka byla výrazně nižší než projektované ceny, rada
rozhodla o přidělení zakázky firmě RM GAS za ceny podané v nabídce.

952/2014

Schválení smlouvy s firmou ACRIS zahrady, s.r.o.
Rada města schválila smlouvu s firmou ACRIS zahrady, s.r.o. na dodávku
retenční nádrže pro závlahový systém dostihové dráhy vč. obslužné
technologie v celkové ceně 158 896 Kč vč. DPH.

953/2014

Odměny ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucí stavebního
úřadu
Rada města schválila pololetní odměnu ředitelům příspěvkových organizací a
vedoucí stavebního úřadu.

954/2014

Smlouva na opravu vozidla IFA
Rada města schválila smlouvu na generální opravu zametacího vodu IFA
s firmou Pavel Mika, Auto-cont Chropyně za cenu 998 250 Kč vč. DPH..

955/2014

Prodloužení pronájmu
Rada města schválila prodloužení pronájmu v obecních bytech.

956/2014

Pronájem chodníku před cukrárnou na ul. Dlouhé
Starosta předložil radě žádost o pronájem pozemku před cukrárnou v ul.
Dlouhé za účelem zřízení venkovního posezení.
Rada města rozhodnutí o povolení žádosti odložila do vyřešení
nezaplacených pohledávek žadatele za využití pozemků města na letišti Bílá
Hlína pro účely rockového festivalu, který se konal v měsíci květnu a dále
zaplacení poplatku za uložení odpadu.

957/2014

Žádost zástupce firmy Japavo o instalaci dopravní značky
Rada projednala žádost firmy VYDOZ, která zastupuje firmu Japavo, o
vyjádření k místní úpravě dopravního značení, jehož záměrem je instalace
dopravních značek „zákaz zastavení“ podél celého areálu firmy Japavo, na
přilehlé straně místní komunikace v ul. Dostihové. Ke svému konečnému
vyjádření rada potřebuje doplnit a zdůvodnit další informace.

958/2014

Smlouva na realizaci přípravy prodloužení inženýrských sítí na ul.
Školní
Rada města schválila smlouvu o dílo na realizaci projektové přípravy
prodloužení inženýrských sítí na ul. Školní s firmou Centroprojekt group a.s.
Zlín za cenu 200 860 Kč vč. DPH v rozsahu dokumentace pro územní řízení,
stavební povolení a inženýrská činnost.

959/2014

Dodávka nového zábradlí podél části řeky Dřevnice
Rada města schválila smlouvu s firmou Matouš Hujíček, Bohuslavice u Zlína
na dodávku nového zábradlí podél řeky Dřevnice v úseku od mostu podél
chodníku k zastávce na ul. Dlouhé v délce 80 m a zábradlí s brankou mezi
hasičskou zbrojnicí a mostem za cenu 139 891 Kč vč. DPH.

960/2014

Žádost o finanční příspěvek na výstavu
Starosta seznámil radu s žádostí organizátorů výstavy s názvem „Odkaz paní
Lukrécie a pana Albrechta“, která je plánována v Alternativě ve Zlíně
v měsících září a říjnu k 400. výročí úmrtí Lukrécie Nekešové o podporu ze
strany města formou zaplacení výroby faksimile některé z listin, které mají
v záměru vystavit na této výstavě.
Rada města souhlasí s výrobou faksimile listiny osvobozující městečko
Slušovice, které vydal Václav Nekeš z Landeku za cenu cca 9 900 Kč bez
DPH.

961/2014

Pronájem místnosti v budově č. p. 160
Rada města schválila záměr pronájmu místnosti v přízemí domu č. p. 160.

962/2014

Žádost o odprodej pozemku p. č. 1467/49
Rada města pověřuje starostu města zasláním dopisu na Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, ve kterém bude požádáno o odprodej pozemku
p. č. 1467/49 do vlastnictví města Slušovice.

963/2014

Veřejná zakázka – Rekonstrukce bývalého Kulturního střediska ve
Slušovicích pro účely nízkoprahového centra
Rada města schválila dodavatelem zakázky „Rekonstrukce bývalého
Kulturního střediska ve Slušovicích pro účely nízkoprahového centra“ firmu
Polaštík realizace staveb s.r.o., Slušovice, která předložila nejvýhodnější
nabídku ve výši 556 342 Kč bez DPH.

964/2014

Veřejná zakázka – Oprava střechy na stadionu FC Slušovice
Rada města schválila dodavatelem zakázky „Oprava střechy na stadionu FC
Slušovice“ firmu Klempířství Jakuba Jiří, Slušovice, která předložila
nejvýhodnější nabídku ve výši 81 542 Kč bez DPH.

965/2014

Veřejná zakázka – Rekonstrukce plynové kotelny v MŠ Sluníčko
Rada města schválila dodavatelem zakázky „Rekonstrukce plynové kotelny
v MŠ Sluníčko Slušovice“ firmu Insta HEL, Zlín, která předložila
nejvýhodnější nabídku ve výši 266 880 Kč bez DPH

