Výpis usnesení
ze zasedání rady města 13/2019
ze dne 13. 3. 2019

65/2019

Jmenování ředitele příspěvkové organizace Služby města Slušovice
Rada města na základě doporučení, které vyplynulo z pohovoru se
dvěma přihlášenými uchazeči, schvaluje do funkce ředitele Služeb
města Slušovice, příspěvkové organizace Jaroslava Válka s účinností
ode dne 1. 4. 2019.

66/2019

Výběrové řízení – Oprava chodníků
Rada města schválila dodavatelem veřejné zakázky „Rekonstrukce a
opravy chodníků Slušovice “ firmu Antonín Pavelka, Všemina, která
nabídla nejvýhodnější nabídku a pověřila starostu podpisem smlouvy
s vybraným dodavatelem.

67/2019

Odpisový plán Služeb města Slušovice, p. o.
Rada města schválila odpisový plán příspěvkové organizace Služeb
města Slušovice pro daňové účely.

68/2019

Schválení nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti – stavba „Rekonstrukce kanalizace v ulici Dostihová“
Rada města schválila Nájemní smlouva a smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti mezi Městem Slušovice, příspěvkovou organizací
Služby města Slušovice a Povodí Moravy, s. p. na stavbu „Slušovice –
Rekonstrukce kanalizace v ulici Dostihová“.

69/2019

Schválení Smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru –
stavba „Slušovice - rekonstrukce kanalizace v ulici Dostihová“
Rada města schválila Smlouvu o souhlasu s realizací stavebního
záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR-ÚZSVM mezi Městem
Slušovice, příspěvkovou organizací Služby města Slušovice a Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových na stavbu „Slušovice –
rekonstrukce kanalizace v ulici Dostihová“.

70/2019

Žádost o zpevnění části komunikace Na Vyhlídce
Rada města na základě žádosti o zpevnění části komunikace v ul. Na
Vyhlídce rozhodla, že při jarní údržbě komunikací budou zality
stávající spáry, aby nedocházelo k zatékání do komunikace. V současné
době komunikace nevykazuje takové deformace, které by vyžadovaly
rozsáhlejší úpravy krajnice.

71/2019

Žádost o údržbu komunikace od benzinky směrem k Vizovicím
Rada města pověřila ředitele Služeb města Slušovice a místostarostu
řešením odvodu dešťových vod na komunikaci od benzinky směrem
k Vizovicím a souhlasí dodáním soli a posypového materiálu pro zimní
údržbu. Místostarosta požádá Policii ČR Vizovice o návrh řešení
bezpečnostní situace na této komunikaci.

72/2019

Kinematograf bratří Čadíků
Rada města schválila v termínech od 6. 8. do 9. 8. 2019 na fotbalovém
stadionu promítání Kinematografu bratří Čadíků. Vstupné bude
dobrovolné a bude darováno provozovatelem na konto Bariéry.

73-76/2019

Veřejnoprávní smlouvy
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a
a) příspěvkovou organizací Sociální služby města Kroměříže. Dotace
ve výši 5 000 Kč bude použita pro uživatele, který je občanem města
Slušovice a nyní je umístěn v zařízení
b) příspěvkovou organizací Spolkem přátel hradu Lukova. Dotace ve
výši 3 000 Kč bude použita na památkovou obnovu hradu Lukova –
oprava pilířů mostu, památkové zajištění zdiva obvodové hradby.
c) Českým svazem včelařů. Dotace ve výši 30 000 Kč bude použita na
nákup chovného včelího materiálu z vyšších uznaných chovů a léčiv
pro přeléčení včelstev spolku.
d) Centrem služeb a podpory Zlín, o. p. s.. Dotace ve výši 2 500 Kč
bude použita na provoz registrované sociální služby Slunečnice, která
poskytuje ambulantní sociální službu péče osobám s mentálním a
kombinovaným postižním.

77/2019

Prodej nákladního automobilu AVIE
Rada města schválila odprodej nákladního automobilu AVIE z důvodu
jeho stáří a nepoužitelnosti pro potřeby města. Částku za odkoupení
AVIE stanovuje rada na 15 000 Kč vč. DPH.

78/2019

Žádost o dotaci na zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky
SDH
Rada města schválila podání žádosti Hasičskému záchrannému sboru
Zlínského kraje o dotaci na zajištění akceschopnosti výjezdové
jednotky SDH Slušovice, která je zařazena do kategorie JPO II na rok
2019.

79/2019

Odprodej podílu lesních pozemků
Rada města předloží zastupitelstvu ke schválení odkup podílu 19/162
na lesních pozemcích Lesního družstva SG Janůvky od pana Jiřího
Raka.

