Výpis usnesení
ze zasedání rady města 50/2020
ze dne 1. 9. 2020
Dodatek ke smlouvě – Rekonstrukce chodníků Padělky
Rada města schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci chodníků Padělky
s firmou Antonín Pavelka, Všemina 258. Tímto dodatkem se rozšiřují práce o propojení
stávajících chodníků na sídlišti Padělky u domu č. p. 554. Cena za vícepráce činí
25 575,57 Kč vč. DPH.
Výběr dodavatele stavby „Multifunkční hřiště s ledovou plochou ZŠ Slušovice“
Rada města na základě výběrového řízení schválila dodavatelem stavby „Multifunkční hřiště
s ledovou plochou ZŠ Slušovice“ firmu H +H TECHNIKA, spol. s r.o., Rousínov, která
předložila nejnižší nabídku ve výši 11 427 240 Kč vč. DPH.
Dodatek k Příkazní smlouvě č. 2020086
Rada města schválila dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2020086 s firmou MCI Servis Zlín.
Tímto dodatkem se mění druh řízení ze zjednodušeného podlimitního řízení na otevřené
podlimitní řízení a to s ohledem na metodiku MMR. Cena se navyšuje na částku 60 000 Kč tj.
o 10 000 Kč bez DPH.
Povolení konání akce AMG Test Day Samohýl BM
Rada města schválila žádost o konání akce AMG Test Day Samohýl BM v dostihovém areálu
dne 24. 10. 2020 nebo 31. 10. 2020 a s konáním akce souhlasí s tím, že před konáním bude
uhrazeno městu Slušovice 20 000 Kč bez DPH jako poplatek za využití dostihového areálu.
Rada stanovila dále následující podmínky:
- zajištění povolení uzavírek komunikací
- informování dotčených majitelů nemovitostí, provozoven, golfového klubu a Dostihů
Slušovice, z.s.
- zajištění úklidu všech využitých ploch
- předání využitých ploch zástupci města panu v pondělí, po ukončení akce za účelem
kontroly úklidu.
Veřejnoprávní smlouva
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
města uzavřenou mezi Městem Slušovice a DOTEK, z.ú. Vizovice. Dotace ve výši 30 000 Kč
bude použita na zajištění sociálních služeb na území ORP Vizovice.
Žádost o povolení amatérských automobilových závodů
Rada města nesouhlasí s pořádáním amatérských automobilových závodů, které by měly
částečně proběhnout na katastru města Slušovice na účelové komunikaci v lokalitě rakovského
kříže dne 17. 10. 2020 od 8 do 18 hodin.
Doplnění nájemní smlouvy pro akce v sokolovně - vymezení parkování
Rada města schválila doplnění nájemní smlouvy pro akce v sokolovně, které vymezuje
možnosti parkování na sokolské zahradě.

