Výpis usnesení
ze zasedání rady města 11/2019
ze dne 11. 2. 2019

43/2019

Pověření pana Ivo Pešáka k vykonávání funkce zastupitele města
Slušovice
Rada města po rezignaci zastupitele Ing. Miroslava Garguláka na
funkci zastupitele města Slušovice ke dni 28. 2. 2019 schválila pověření
k vykonávání funkce zastupitele města Ivo Pešáka, který byl
náhradníkem s největším počtem získaných hlasů stejné volební strany
Sdružení nezávislých kandidátů. Funkci zastupitele města bude
vykonávat s platností od 1. 3. 2019.

44/2019

Schválení účetní závěrky Služeb města Slušovice za rok 2018
Rada města schválila účetní závěrku Služeb města Slušovice za rok
2018.

45/2019

Schválení účetní závěrky Základní školy Slušovice za rok 2018
Rada města schválila účetní závěrku Základní školy Slušovice za rok
2018.

46/2019

Schválení účetní závěrky Mateřské školy Sluníčko Slušovice za rok
2018
Rada města schválila účetní závěrku Mateřské školy Sluníčko
Slušovice za rok 2018.

47/2019

Dodatek ke smlouvě o dílo – Arch.Design Brno, s. r.o. – ukončení
spolupráce
Rada města schválila dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Arch.Design
Brno, s. r. o. o ukončení spolupráce na projekčních pracích pro
rekonstrukci náměstí. Součástí smlouvy bude předání autorských práv,
originálů dosavadních vyjádření k projektu a projekční dokumentace
pro využití novým zpracovatelem. Rada pověřuje starostu podpisem
dodatku ke smlouvě.

48/2019

Smlouva o výpůjčce – Skauti
Rada města schválila smlouvu o výpůjčce pro skautský oddíl nově
zrekonstruované klubovny v 1. a 2. patře budovy č. p. 558.

49/2019

Pronájem parkovacího místa č. 23 – dodatek č. 4
Rada města schválila dodatek č. 4 na pronájem parkovacího místa na
Padělkách.

50/2019

Smlouva o poskytnutí dotace
Rada města schválila smlouvu o poskytnutí dotace ze Zlínského kraje
na nákup požární přenosné motorové stříkačky ve výši 186 000 Kč.
Rada pověřila starostu podpisem smlouvy.

51/2019

Smlouva o ukládání biologicky rozložitelných zbytků
Rada města schválila smlouvu o ukládání biologicky rozložitelných
zbytků s obcí Ostrata, která pro tyto účely provozuje kompostárnu.

52/2019

Trasa kabelového vedení NN v lokalitě Kříbové cesty
Rada města souhlasí s navrženou trasou kabelového vedení NN
v lokalitě Kříbové cesty (ul. Na Vyhlídce), kterou plánuje realizovat
společnost E.ON Distribuce s podmínkou, že vedení kabelu pod
zpevněnou komunikací bude vedeno protlakem a o trasování
kabelového vedení a záměru odstranění některých keřů a stromů bude
informován majitel sousední nemovitosti na p. č. 1061.

53/2019

Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene – lokalita
dostihové dráhy
Rada města schválila smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného
břemene se Státním pozemkovým úřadem na pozemek p. č. 1475/15,
ve kterém bude umístěna část trasy rekonstruované kanalizace
v lokalitě dostihové dráhy a která má nahradit stávající problematickou
kanalizaci v úseku od severního vjezdu na plochu bývalého koupaliště
až po objekt firmy SWS bezprostředně za panelovým domem č. p. 433.

54/2019

1Smlouva o zřízení věcného břemene se společnosti GridServices,
s.r. o. Brno
Rada města schválila smlouva o zřízení VB se společnosti
GridServices, s.r. o. Brno na přemístěný plynovod při rekonstrukci
místní komunikace Cirón.

55/2019

Změna technologie vedení nového kabelu přes místní komunikaci
Rada města schválila změnu technologie vedení nového kabelu
(z protlaku na výkop) pro společnost CETIN přes místní komunikaci
před objektem společnosti Gatrak. Důvodem této změny je, že není
známo místo uložení vodovodu, kanalizace a plynu v tomto místě. Rada
požaduje vyspravení povrchu komunikace ve větším rozsahu, než šířka
výkopu, minimálně 150 cm.

56/2019

Přihlášení do soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2018
Rada města na základě žádosti společnosti AD Group Brno souhlasí
s přihlášením rekonstrukce sokolské zahrady ve Slušovicích do soutěže
Stavba Jihomoravského kraje 2018. Přihlášku do soutěže bude podávat
tato společnost za projekční firmu Arch.Design Brno.

57/2019

Příspěvek na zakoupení výsadby
Rada města na základě žádosti předsedkyně SVJ domu č. p. 433
schválila příspěvek ve výši 10 000 Kč na obnovu výsadby v okolí
tohoto domu. Příspěvek bude vyplacen po předložení dokladů o
zakoupení výsadby.

58/2019

Snížení pronájmu sokolovny
Rada města schválila snížení pronájmu sokolovny ve výši 50 % pro
konání Krajské konference KDU-ČSL dne 16. 3. 2019.

59/2019

Užívání hřiště s umělým povrchem u ZŠ
Rada města schválila bezplatné užívání hřiště s umělým povrchem
v areálu za školou pro rodiče s dětmi ve všedních dnech v čase od 15
do 16,30 hodin s platností od 1. 4. 2019 za podmínek:
a) děti pouze v doprovodu dospělé osoby, která nese za dítě plnou
odpovědnost
b) dodržování provozního řádu
c) vstup na umělý povrch pouze v obuvi k tomu určené, tzn. tenisky
nebo turfová obuv – přezutí povinné
d) přísný zákaz jakéhokoliv organizovaného sportu – např. hrát míčové
hry přes celé hřiště
(je možné kopat si na bránu, běhat po oválu, požádat správce o kužely
nebo herní doplňky pro překážkovou dráhu apod.)
e) je zakázáno využívat pískové doskočiště
f) v případě dotazů vše zodpoví správce haly

60-61/2019

Veřejnoprávní smlouvy
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a
příspěvkovou organizací SENIOR Otrokovice. Dotace ve výši 7 700
Kč bude použita na podporu registrované sociální služby – Odlehčovací
služba využívaná pro občany města Slušovice.
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a Českým
svazem chovatelů, ZO Slušovice. Dotace ve výši 20 000 Kč bude
použita na poháry, opravy areálu, propagace a příprava místní i krajské
výstavy.

62-64/2019

Příprava zasedání zastupitelstva dne 25. 3. 2019
(viz usnesení ze zastupitelstva)

