Výpis usnesení
ze zasedání rady města 23/2019
ze dne 12. 8. 2019

157/2019

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě
Rada města projednala dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené
mezi Městem Slušovice a Lesním družstvem SG Janůvky Slušovice.
Tímto dodatkem se mění čl. 5 – výše pachtovného (bude každých rok
stanovena členskou schůzí družstva a bude jedenkrát ročně v termínu
konání výroční členské schůze) a čl. 6 – doba trvání zemědělského
pachtu (5 let).

158/2019

Mzdové záležitosti
Rada města projednala mzdové záležitosti.

159/2019

Odkoupení pozemku p. č. 245 vč. rodinného domu č. 166
Rada města pověřuje starostu jednáním o odkoupení pozemku p. č. 245
včetně rodinného domu na něm stojícím.

160/2019

Pronájem pozemků p. č. 1230/11 a části pozemku p. č. 1467/36
Rada města projednala možnost pronájmu pozemků p. č. 1230/11 a
části p. č. 1467/36 za účelem vybudování parkovacího stání pro malý
nákladní kontejnerový vůz.

161/2019

Kupní smlouva na prodej dřeva – Pila MSK
Rada města schválila Kupní smlouvu mezi městem Slušovice a
společností PILA MSK na odkup surových jehličnatých stromů
v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019.

162/2019

Smlouva o dílo – zhotovení PD studie stavebních úprav domu
č. p. 159
Rada města schválila smlouvu o dílo mezi Městem Slušovice a
OZ engineering s. r. o. Zlín na zhotovení projektové dokumentace
studie stavebních úprav budovy č. p. 159 (trafika).

163/2019

Žádost FC Slušovice o úhradu výroby nového nábytku
Rada města souhlasí s úhradou výroby nového nábytku pro FC do výše
30 000 Kč z rozpočtové položky na rekonstrukci kabin.

164/2019

Rekonstrukce chodníků
Rada města schválila smlouvu mezi městem Slušovice a
Ing. Vojtěchem Řihákem – ComTech Kroměříž na dodání projektové
dokumentace stavby „Odstavné stání a chodníky - město Slušovice“.

165/2019

Schválení kulturní komise
Rada města schválila kulturní komisi, která bude mít za úkol pořádání
kulturních akcí pro město Slušovice (divadelní představení, koncerty,
společenské akce).

