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Jmenování zástupce města do výboru Lesního družstva SG Janůvky Slušovice
Rada města schválila návrh zástupce města do výboru Lesního družstva SG Janůvky Slušovice,
který bude předložen na výroční členské schůzi 10. 11. 2019. Návrh města bude formulován
jako zástupce města ve výboru tak, aby v případě změn ve vedení města mohlo dojít k obměně
obsazení zástupce města. Tento postup bude navržen z důvodu pětiletého funkčního období
výboru lesního družstva. Rada nominovala zástupce města radního Milana Kališe.
Smlouva o dílo na zhotovení PD – Multifunkční hřiště s ledovou plochou
Rada města schválila smlouvu o dílo mezi městem Slušovice a OZ engeineering s.r.o. na
zhotovení projektové dokumentace pro akci Multifunkční hřiště s ledovou plochou ve
sportovním areálu ZŠ Slušovice. Rada zvolila zpravování této PD z důvodu přesného zadání
podmínek výběrového řízení pro dodavatele stavby a technologie.
Svěřenecká smlouva
Rada města schválila svěřeneckou smlouvu na základě které budou poskytnuty do úschovy
finanční prostředky do doby, než bude zavkladována kupní smlouva na odkup pozemku včetně
nemovitosti na něm stojící.
Smlouva o připojení k distribuční soustavě NN na pozemku 711/14
Rada města schválila smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí. Nové odběrné místo bude na parcele č. 711/14, na které město plánuje postavit
Komunitní dům pro seniory. Město se bude podílet na nákladech na připojení částku
50 000 Kč.
Žádost o povolení hudební besídky v obřadní síni
Rada města schválila žádost o uskutečnění třídní hudební besídky v obřadní síni městského
úřadu dne 10. 12. 2019 od 16 hodin.
Využití učeben v Základní škole Slušovice pro ZUŠ
Rada města souhlasí s využitím učeben v Základní škole Slušovice Základní uměleckou školou
Zlín. Rada pověřuje starostu jednáním s ředitelkou ZUŠ o výši nájemného, které doposud
nebylo požadováno.
Dodatek ke smlouvě o dílo – Projektová dokumentace části technické a dopravní
infrastruktury v lokalitě BI 64
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Tímto dodatkem se rozšiřuje I. Etapa o
revizi stávajícího rozsahu projektové dokumentace z důvodu požadavku rozšíření části
dopravní a technické infrastruktury.

