Výpis usnesení
ze zasedání rady města 13/2015
ze dne 13. 4. 2015
134/2015

Výměna dopravního značení
Rada města souhlasí s výměnou dopravního značení dle cenového návrhu
firmy NVB LINE Otrokovice.

135/2015

Smlouva s firmou MCI Servis Zlín – zadavatelská činnost pro výběrové
řízení
Rada města schválila smlouvu s firmou MCI Servis Zlín na zadavatelskou
činnost pro výběrové řízení projekčních dokumentací k rekonstrukci sokolské
zahrady a náměstí.

136/2015

Souhlas s umístěním sídla pro Český svaz chovatelů
Rada města souhlasí s umístěním sídla pro Český svaz chovatelů ZO
Slušovice v č.p. 64 na parcele č. 817 v ul. Osvoboditelů.

137/2015

Prodloužení pronájmu bytu
Rada města schválila prodloužení pronájmu obecního bytu.

138/2015

Prodloužení pronájmu garáží
Rada města schválila prodloužení pronájmu garáží.

139/2015

Pronájem parkovacího místa
Rada města schválila pronájem parkovacího místa č. 19 na sídlišti Padělky.

140/2015

Odstranění kovových zábran u oken knihovny
Rada projednala návrh na odstranění kovových zábran u západních oken
knihovny z důvodu špatné údržby oken a prostoru kolem nich.
Pro zajištění bezpečnosti po případném odstranění zábran by bylo nutné okna
dovybavit bezpečnostními foliemi případně výměna skel za bezpečnostní.
Rada města doporučuje pro odstranění kovových zábran u oken knihovny a
jejich nahrazení jinou bezpečnostní zábranou, hledat jiné, levnější řešení a to
vzhledem k době užívání nového objektu.

141/2015

Nabídka projekčních prací na rekonstrukci místní komunikace v ul. Na
Stráni
Rada projednala nabídku projekčních prací na rekonstrukci místní
komunikace v ul. Na Stráni, která je významně narušena sesuvem okrajových
částí komunikace a požaduje zpracovat konkurenční nabídku na projektové
práce rekonstrukce této komunikace.

142/2015

Povolení instalace informačních tabulí v ul. Družstevní
Rada města schválila umístění informační tabule v ul. Družstevní na
pozemku p. č. 727 v zeleném pruhu mezi plotem a místní komunikací.

143/2015

Cenové nabídky na opravu propustku v ul. Hřbitovní
Rada města schválila zadání prací na opravě propustku v ul. Hřbitovní firmě
Správa a údržba silnic Zlínska, která předložila nejnižší nabídku.

