Výpis usnesení
ze zasedání rady města 107/2018
ze dne 25. 6. 2018

1135/2018

Zveřejnění záměrů
Rada města schválila zveřejnění záměrů na výpůjčku a pronájem částí
budovy č. p. 558 pro účely mikrojeslí, nízkoprahového centra,
komunitního centra pro rodinu a pro skautský oddíl.

1136/2018

Dodatek ke smlouvě s Ing. arch. Šimordovou
Rada města schválila dodatek ke smlouvě s Ing. arch. Šimordovou na
zpracování územní studie lokality BI 64, kterým se navyšuje cena
z důvodu provedení zvýšeného počtu variant na základě dohod s
vlastníky pozemků, zapracování nového požadavku oddílné kanalizace a
zapracování změny vyžádané zastupitelstvem.

1137/2018

Návrh závěrečného řešení zastavovací studie BI 13
Rada města projednala návrh závěrečného řešení zastavovací studie BI
13 na ulici Školní. Zpracovaný návrh bude předložen na zářiovém
zastupitelstvu.

1138/2018

Darovací smlouva – finanční dar za 60 bezplatných odběrů krve
Rada města schválila darovací smlouvu, na základě které město
poskytuje finanční dar za 60 bezplatných odběrů krve v hematologickotransfuzním oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně.

1139/2018

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu –
sokolská zahrada
Rada města schválila dohodu o provedení záchranného archeologického
výzkumu s Ústavem archeologické památkové péče Brno, na základě
kterého bude prováděna kontrola území dotčeného rekonstrukcí
sokolské zahrady.

1140/2018

Bezplatná inzerce ve Slušovických novinách – nadace Dobrý anděl
Rada města souhlasí s bezplatnou inzercí v zářiovém čísle slušovických
novin pro nadaci Dobrý anděl.

1141/2018

Souhlas s použitím znaku města
Rada města souhlasí s použitím znaku města nakladatelstvím
MONUMENT v plánované knižní publikaci „Slušovická zastavení“,
jejichž autorem je Mgr. Radomír Kališ.

1142/2018

Žádost o umístění měřících míst
Rada města nesouhlasí s umístěním měřících míst na pozemku města
p. č. 777/1.

1143/2018

Mzdové záležitosti
Rada města mzdové záležitosti týkající se ředitelů příspěvkových
organizací a vedoucí stavebního úřadu.

1144/2018

Výběrová komise na zakázku pořízení nového automobilu pro svoz
vytříděného odpadu
Rada města vzala na vědomí výběrovou komisi pro otevírání obálek pro
veřejnou zakázku „Pořízení nového automobilu pro svoz vytříděného
odpadu“.

1145/2018

Veřejnoprávní smlouva
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a Domovem
pro seniory Loučka, p. o.. Dotace ve výši 10 000 Kč bude použita na
nákup venkovního posezení a velkého slunečníku do zahrady domova
pro seniory.

