Výpis usnesení
ze zasedání rady města 10/2019
ze dne 28. 1. 2019
15/2019

Příprava projektu rekonstrukce ul. Vítězství
Rada města schválila smlouvy o právu provést změnu stavby silnice
III/4915: Slušovice I“ mezi městem Slušovice a majiteli pozemků
dotčených stavbou nového chodníku na ulici Vítězství. Rada pověřila
starostu podpisem smluv.

16/2019

Projekční práce v lokalitě pro bydlení Bi 64
Rada města souhlasí se zněním dopisu, který bude zaslán vlastníkům
pozemků v lokalitě pro bydlení Bi 64 na konci ul. Vítězství. Město
v tomto dopise nabídne možnost zajištění projekčních prací na
zasíťování této lokality z důvodu zabránění nekoordinované zástavby
tohoto území. Důležité je, aby město v budoucnu vlastnilo koridor
s komunikací a sítěmi.

17/2019

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Rada města schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene uzavřenou mezi městem a společností E.ON na stavbu
„Slušovice, obnova VN 23, VN 732 od p.b. 14-19“. Podmínkou je to, že
nebude dotčena výsadba (stromy, keře) na pozemku p. č. 1653/1,
která byla pořízena z dotačního titulu.

18/2019

Souhlas s průjezdem konvoje motocyklů – akce MOTOBESIPMIDNIGHTRIDE
Rada města na základě žádosti Města Otrokovice souhlasí
s průjezdem konvoje motocyklů při akci MOTOBESIP –
MIDNIGHTRIDE 2019 v sobotu 1. 6. 2019 (náhradní termín je 8. nebo
22. 6.) v době od 22 do 24 hodin po trase čtyřproudová komunikace –
kruhový objezd – areál dostihové dráhy.

19/2019

Darovací smlouva
Rada města schválila darovací smlouvu se společností AVONET Zlín.
Touto smlouvou společnost poskytuje městu do tomboly městského
plesu WiRi router v hodnotě 1 590 Kč.

20/2019

Žádost o povolení Rallysprint Kopná
Rada města schválila v rámci konání automobilového závodu
Rallysprintu Kopná:
1. uzavření části místní komunikace kolem letiště Bílá Hlína od obce
Neubuz po křižovatku k hlavní cestě na Trnavu v pátek 12. 4. 2019 od
17 do 19,30 hodin, kdy se v tomto úseku pojede testovací zkouška
„Shakedown“.
2. uzavření úseku od rakovského kříže po konec lesa ke křižovatce
s komunikací od benziny Slušovice směrem k Vizovicím dne 13. 4.
2019 od 8,30 do 15,30 hodin.
3. uzavření příjezdové komunikace k dostihové dráze a zpevněných
ploch kolem dostihové dráhy za účelem servisního zázemí pro

účastníky Rallysprint Kopná ve dnech 12. 4. 2019 od 15 hodin a 13.
4. 2019 od 6 do 17 hodin.
4. uzavření jednosměrné ulice za kostelem dne 13. 4. 2019 na náměstí
od 7 do 16,30 hodin za účelem startu a cíle soutěže.
21/2019

Smlouva o poskytování pracovně-lékařských služeb
Rada města schválila smlouvu o poskytování pracovně-lékařských
služeb s MUDr. Filipem Bártlem pro zaměstnance Města Slušovice.

22/2019

Úprava hasičské zbrojnice
Rada města rozhodla, že ze stávající projektové dokumentace, která je
ve variantě půdní vestavby pro krizové řízení a ve variantě pro byty,
bude preferována varianta s byty.

23/2019

Nabídka prezentace města
Rada města zamítla nabídku firmy PASEO Group na prezentaci města
na portálech cestovního ruchu vyletnik.cz, kdykde.cz…. atd.

24/2019

Žádost o pronájem sportovní haly
Na základě žádosti pana Vojtěcha Studénky z TJ.Sokol Strážnice rada
města souhlasí s pronájmem sportovní haly ve dnech 19. - 23. 8. 2019
na letní soustředění dětských oddílů florbalu.

25/2019

Zadání výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové
organizace Služby města Slušovice
Rada města schválila dle návrhu místostarosty zadání výběrového
řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Služby města
Slušovice.

