Výpis usnesení
ze zasedání rady města 42/2020
ze dne 18. 5. 2020
Smlouva o dílo – Částečná obnova zeleně a zpevněných ploch na sídlišti Padělky
Rada města schválila Smlouvu o dílo mezi městem Slušovice a společností Arborea Březová
na zakázku „Částečná obnova zeleně a zpevněných ploch na sídlišti Padělky“.
Jmenování konkursní komise na místo ředitelky MŠ Sluníčko
V souladu s §1 odst. 1 a § 2 odst.3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, jmenovala Rada města Slušovice členy konkursní
komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Sluníčko, Slušovice,
Pronájem učeben základní školy pro ZUŠ Zlín
Rada města souhlasí s pronájmem učeben v základní škole pro výuku hudební výchovy
Základní umělecké školy, Štefánikova Zlín s tím, že smluvní vztah bude mezi Základní školou
Slušovice a ZUŠ Zlín.
Kupní smlouva na prodej dřeva – Pila MSK
Rada města schválila dodatky ke kupním smlouvám na prodej dřeva společnosti Pila MSK.
Souhlas s rozvojem sociální služby Dotek z. ú. vč. navýšení finanční podpory
Rada města Slušovice souhlasí s rozvojem sociální služby Dotek z.ú., pečovatelská služba, ID
3913967, nad rámec stávající kapacity v Základní síti v roce 2020 a nad rámec rozpočtu roku
2021 města na sociální oblast a deklaruje předložit závazek finanční podpory na rozšíření
stávající kapacity v rozpočtu města na rok 2021. Navýšenou dotaci poskytne město Slušovice
pouze za předpokladu, že se na jejím financování budou podílet i ostatní obce, jejichž občané
budou službu využívat.
Úprava smluv nové sokolovny
Rada města schválila úpravu Smlouvy o nájmu nové sokolovny.
Dohoda o vzájemném započtení závazků – JRK Česká republika
Rada města schválila Dohodu o vzájemném započtení závazků mezi městem Slušovice a
společností JRK Česká republika, s. r. o. Praha, která řeší dodání nové čtečky a vrácení starší,
dříve pořízené městem Slušovice.
Dodatek ke smlouvě na projekt rekonstrukce náměstí
Rada města schválila dodatek na projekt rekonstrukce náměstí na základě kterého se zvýší cena
z důvodů doplnění realizační dokumentace vodního prvku, řešení nepředpokládaných položek
inženýrských sítí a zpracování podkladů pro nakládání s dešťovými odpady, které jsou třeba
pro vyjádření Povodí Moravy.
Příprava zastupitelstva
Rada města projednala záležitosti, které budou řešeny na zasedání zastupitelstva 8. 6. 2020.
(viz zápis ze zastupitelstva)

