Výpis usnesení
ze zasedání rady města 12/2015
ze dne 30. 3. 2015
122/2015

Objednávka Regionálních knihovnických služeb
Rada města vzala na vědomí objednávku Regionálních knihovnických služeb
Krajské knihovny Fr. Bartoše ve Zlín pro zajištění knihovnických služeb,
které budou vykonávány pracovnicemi Městské knihovny ve Slušovicích pro
obce Březová, Dešná, Hrobice, Neubuz a Želechovice.

123/2015

Žádost o snížení ceny nájmů za pozemky – CIS AIR International, s.r.o.
Rada města projednala úpravu nájemného za pozemky pronajaté firmě CIS
AIR International, s.r.o.. Zastavěné plochy budou pronajaty za cenu 2 Kč/m2
a zatravněné plochy za cenu 1 Kč/m2.

124/2015

Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci – zajištění stability místní
komunikace v ul. Na Vyhlídce a příkazní smlouva
Rada města schválila smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace
zajištění stability místní komunikace v ul. Na Vyhlídce a příkazní smlouvu o
obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení pro tuto akci.

125/2015

Úprava komunikace k zahrádkářské osadě Manovo – zpracování
dokumentace
Starosta informoval radu o nabídce na zpracování dokumentace pro stavební
povolení úprav komunikace k zahrádkářské osadě Manovo. Rada města
projednala rozsah projekčních prací a pověřila starostu jednáním
s projektantem o aktualizaci nabídky.

126/2015

Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace – zpevněné
plochy ve sběrném dvoře
Rada města pověřila starostu jednat o úpravě cenového návrhu za zpracování
projektové dokumentace pro zpevněné plochy ve sběrném dvoře.

127/2015

Dopravní značení před firmou JAPAVO
Rada města rozhodla, že pro účely uzávěrek při akcích v dostihovém areálu
bude zpracován návrh přechodného dopravního značení, který bude používán
při konání dostihů a podobných akcí, které budou potřebovat stejnou
uzávěru.

128/2015

Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 934/2 – ve sběrném dvoře
Rada města schválila zaslání nabídky vlastníkům pozemku p. č. 934/2 o jeho
odkoupení do vlastnictví města.

129/2015

Komunikace u Sklenářství Nonstop – uvolnění znepřístupněné
komunikace
Rada města pověřuje starostu dalším jednáním k zajištění uvolnění účelové
komunikace za dostihovou dráhou (před sklenářstvím NONSTOP).

130/2015

Povolení předváděcích tanečních akcí v sokolovně
Rada projednala žádost o spolupráci s městem na přípravě záměru
zorganizovat předváděcí taneční akce v nové sokolovně.
Rada města pověřila místostarostu jednáním s žadatelkou za účelem
zpřesnění informací o tomto záměru.

131/2015

Žádost o umístění reklamního poutače
Rada města souhlasí s žádostí o umístění reklamního poutače na zábradlí
před městským úřadem pro bezplatnou realitní poradenskou kancelář v době
od 1. 4. 2015 do 7. 4. 2015 za cenu obvyklou pro pronájem reklamy.

132/2015

Žádost předsedy fotbalového klubu o dořešení rozdělení místností na
fotbalovém stadionu
Rada města pověřila místostarostu k projednání variant rozdělení místností na
fotbalovém stadionu s vedením fotbalového klubu.

133/2015

Navýšení ceny při montáži žaluzií do Nízkoprahového centra
Rada města schválila navýšení ceny při montáži žaluzií do Nízkoprahového
centra za dodávku a montáž zpevnění okenní stěny vnitřními kovovými
výztuhami.

