Výpis usnesení
ze zasedání rady města 14/2019
ze dne 1. 4. 2019

80/2019

Dodatek ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor – DOMINO
Rada města schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor uzavřené dne 22. 8. 2018 mezi městem Slušovice a DOMINO
cz, o. p. s. Zlín.

81/2019

Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci části technické a
dopravní infrastruktury v lokalitě BI 64 – Slušovice
Rada města schválila smlouvu o dílo na zhotovení díla „Projektová
dokumentace části technické a dopravní infrastruktury v lokalitě BI 64
– Slušovice“ mezi městem Slušovice a společností AQUADROP, s. r.
o. Mysločovice.

82/2019

Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada města schválila smlouvu o zřízení VB se společností E.ON na
stavbu „Slušovice, Školní, obnova NN“ na pozemcích 4/1, 66/2, 66/3,
230/1 a 238/1 za cenu 29 500 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem
smlouvy.

83/2019

Stínění oken na budově č. p. 558 a č. p. 25 (budova MěÚ)
Rada města rozhodla o zadání zpracování nabídek na mechanicky
ovládané předokenní žaluzie pro budovu č. p. 558 a elektricky ovládané
předokenní žaluzie na budově městského úřadu č. p. 25.

84/2019

Zadání výroby nových leteckých snímků
Rada města souhlasí se zadáním výroby nových leteckých snímků
města u firmy JAS AIR CZ letiště Hosín.

85/2019

MONZA CZ – žádost o prodloužení nájmu na pozemky města
Rada města nesouhlasí s žádostí firmy MONZA CZ o prodloužení
nájmu na pozemky města pod areálem firmy z 31. 12. 2022 do 31. 12.
2026. Důvodem zamítnutí je skutečnost, že pronájmy městských
pozemků jsou všem nájemcům poskytovány pouze na jedno volební
období. Dalším důvodem je, že nelze předvídat cenový vývoj nájmů
pronajímaných pozemků na tak dlouhé období.

86/2019

Pohotovost pro zimní údržbu chodníků a místních komunikací
Rada města schválila odměnu za držení pohotovosti pro zimní údržbu
chodníků a místních komunikací.

87/2019

Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Rada města schválila smlouvu o smlouvě budoucí (smlouvu o zřízení
věcného břemene) na kanalizaci v majetku města na soukromém
pozemku p. č. 858.

88/2019

Záměr pronájmu prostor v budově č. p. 160
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor budovy č. p.
160 (bývalá prodejna bytového textilu). Pronájem bude časově
limitován na tři roky pro případnou rekonstrukci této budovy.

89/2019

Pronájem bytu na ul. Dostihová č. p. 590
Rada města schválila pronájem uvolněné garsoniéry v domě č. p. 590
v ulici Dostihová. Nájem se sjedná na dobu určitou od 1. 5. 2019 do
31. 12. 2019. Při splnění všech podmínek ze strany nájemníka bude
nájem automaticky prodlužován.

90/2019

Žádost o vykácení vzrostlých topolů na sídlišti Padělky
Místostarosta předložil radě žádost o vykácení vzrostlých topolů u
domu č. p. 554 na sídlišti Padělky. Součástí žádosti je souhlas obyvatel
7 bytů domu č.p. 553 a obyvatel 16 bytů č. p. 554. Nesouhlas vydali
obyvatelé 8 bytů a obyvatelé 5 bytů se nevyjádřili.
Rada města rozhodla, že k vykácení stromů dojde až po ukončení
vegetačního období v zimně na konci roku a současně budou
vykáceny stejně vzrostlé stromy vedle příjezdové cesty od
čtyřproudové komunikace.

