Výpis usnesení
ze zasedání rady města 45/2020
ze dne 26. 6. 2020

Jmenování ředitelky Mateřské školy Sluníčko Slušovice
Rada města Slušovice v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ustanovením § 166, odst. 2, zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění usnesením Rady města Slušovice číslo 141/2020 ze dne 26. 6. 2020
jmenuje Bc. Evu Vyvlečkovou, na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Sluníčko,
příspěvková organizace, se sídlem Slušovice, Rovná 400, PSČ 763 15, okres Zlín s účinností
ode dne 1. 10. 2020.
Cyklostezka Zádveřice - Slušovice – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Rada města schválila dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2020 s Dopravním
projektováním Ostrava. Tímto dodatkem se mění lhůta odevzdání studie do 30. 9. 2020 a
platební podmínky (rozdělení fakturace).
Žádost o pronájem nebytových prostor – společnost DOMINO cz, o.p.s.
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 558.
Žádost spolku P-Cup z Valašského Meziříčí o možnost uspořádání amatérského
automobilového závodu kolem dostihové dráhy
USNESENÍ č. 144/2020
Rada města neschválila konání amatérského automobilového závodu kolem dostihové dráhy.
Důvodem je již poměrně velké množství zavedených akcí tohoto charakteru na území města a
tyto akce mají akreditaci autoklubu ČR, který garantuje bezpečnou organizaci. Splnění těchto
podmínek požaduje rada jako nezbytnou součást povolení takových soutěží. Dalším důvodem
je, že se jedná v krátké době již o druhou žádost tohoto typu.
Výběrové řízení na akci „Multifunkční hřiště s ledovou plochou“:
Rada města schválila komisi pro otevírání obálek na akci „Multifunkční hřiště s ledovou
plochou“.
Dodatek ke smlouvě na umístění dětských prvků na sokolské zahradě
Rada města schválila dodatek ke smlouvě s firmou hřiště cz na umístění dětských prvků na
terasách sokolské zahrady. Tímto dodatkem se mění z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek termín dokončení díla do 13. 7. 2020. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku.

