Výpis usnesení
ze zasedání rady města 1/2014
ze dne 10. 11. 2014

1/2014

Souhlas s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů
Rada města na základě žádosti starosty SDH Slušovice schválila umístění
sídla a z toho vyplývající doručovací adresy pro SDH Slušovice – Hasičská
zbrojnice, Dlouhá 144, 763 15 Slušovice.

2/2014

Schválení smlouvy o dílo s SÚS Zlínska pro zajištění zimní údržby
solením na kopcovitých místních komunikacích
Rada města schválila smlouvu o dílo se Správou a údržbou silnic Zlínska,
s.r.o. na údržbu kopcovitých místních komunikací za cenu 3 290 Kč/zásah a
případné pluhování 300 Kč/zásah, která bude v platnosti v době zimního
období 2014 – 2015. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

3/2014

Schválení smlouvy s firmou Nej TV, a.s. Praha na zajištění internetu pro
Nízkoprahové centrum na ul. Hřbitovní 558
Rada města schválila smlouvu s Nej TV, a.s. Praha na provozování
bezdrátového internetu v Nízkoprahovém centru na ul. Hřbitovní.

4/2014

Vizualizace opravy budovy v dostihovém areálu
Rada města souhlasí s architektonickým řešením zastřešení budovy, ve které
se nachází prodejna spojovacího materiálu, a která je ve vlastnictví firmy
ČIBE.

5/2014

Pronájem parkovacího místa č. 26 na sídlišti Padělky
Rada města schválila pronájmem parkovacího místa č. 26 na sídlišti Padělky.

6/2014

Dotace ze Zlínského kraje pro SDH Slušovice
Rada města schválila smlouvu se Zlínským krajem na navýšení dotace o
28 500 Kč na výdaje spojené s činností, školením a vybavením zásahové
jednotky Sboru dobrovolných hasičů Slušovice.

7/2014

Povolení natáčení studentské práce na účelové komunikaci města
Rada města souhlasí s využitím účelové komunikace, která spojuje
Zádveřice a lokalitu Rakovského kříže, konkrétně v části pravoúhlé zatáčky
nad lokalitami Lazy a Tepliny pro účely natáčení studentské práce ve dnech
22. a 23. 11. 2014 v době od 6,30 do 16 hodin za splnění podmínek
uvedených v žádosti.

8/2014

Zřízení dopravního značení „Zákaz zastavení“ u provozovny firmy
JAPAVO
Rada města souhlasí s instalací přechodného dopravního značení před
provozovnou JAPAVO, které bude používáno pouze v době konání akcí
v dostihovém areálu, při kterých dochází k problémům s parkováním před

provozovnou JAPAVO s tím, že předpokládá, že osazení přechodného
dopravního značení bude zajišťováno zaměstnanci firmy JAPAVO.
9/2014

Žádost o povolení vjezdu na pozemek z parkoviště u bytového domu č.p.
656 v ul. Školní
Rada města projednala žádost o možnost příjezdu k soukromým pozemkům
přes parkoviště u domu č. p. 656.

10/2014

Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací a vedoucí stavebního
úřadu
Na základě nového Nařízení vlády č. 224/2014 Sb. o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě rada města schválila platové
výměry pro ředitele příspěvkových organizací a vedoucí stavebního úřadu.

11/2014

Prodloužení pronájmu bytů
Rada města schválila prodloužení pronájmu některých obecních bytů.

12/2014

Záměr prodloužení pronájmu garáže
Rada města schválila záměr prodloužení pronájmu garáže v domě č.p. 621
v ul. Dostihová.

13/2014

Žádost o finanční příspěvek pro chrámový sbor
Rada města schválila příspěvek 5 000 Kč na adventní koncert dne 20. 12.
2014, na kterém vystoupí Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a chrámový
sbor Slušovice.

14/2014

Žádost o finanční půjčku
Rada města zamítla žádost o finanční půjčku z důvodu dlouhodobě
dodržovaného rozhodnutí, že půjčky z rozpočtu města nebudou poskytovány.

15/2014

Záměr směny nájemce u obecního bytu
Rada města schválila záměr směny nájemce u pronájmu bytu v domě
č. p. 282.

