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189/2011

Výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce objektu bývalé
sokolovny ve Slušovicích“.
Rada města schválila vyloučení firmy 1. VASTO spol. s r.o. ze soutěže, a to
z důvodů nesplnění formálních náležitostí nabídky.

190/2011

Výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce objektu bývalé
sokolovny ve Slušovicích“.
Rada města v souladu s jednám komise pro posouzení a hodnocení nabídek
schválila přidělení zakázky společnosti ELSO Systém, spol. s r.o., Fryšták, která
podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

191/2011

Žádosti o propagaci farmářských trhů
Rada města schválila propagaci (inzerci) farmářských trhů v okolních městech
v kabelové televizi případně webových stránkách (dle žádosti).

192/2011

Žádost firmy JAPAVO o vyjádření k rekonstrukci areálu firmy
Rada města schválila záměr rekonstrukce areálu firmy JAPAVO s podmínkou,
že projektová dokumentace bude obsahovat sadové a terénní úpravy před
objektem.

193/2011

Žádost občanského sdružení DISPEČERKA
Rada projednala žádost občanského sdružení Dispečerka Bechyně o bezplatnou
inzerci na webu města Slušovice a s umístěním této inzerce nesouhlasí z důvodu
možného navyšování počtu žádostí podobného typu.

194/2011

Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 258/2
Rada projednala žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o
vyjádření k prodeji pozemku p.č. 258/2 v k.ú. Slušovice do vlastnictví firmy
Gatrak CZ a s prodejem souhlasí

195/2011

Návrh na instalování informačních tabulí
Rada projednala návrh Karla Světlíka, Bystřice pod Hostýnem na instalování
informačních tabulí na bývalém hrádku Janůvky.
Rada doporučuje žádost o instalaci informační tabule postoupit Mikroregionu
Slušovicko, protože její umístění pravděpodobně nebude možné na katastru
města Slušovice.

196/2011

Pronájem parkovacích míst na sídlišti Padělky
Rada města schválila zvýšení poplatku za parkování na placeném parkovišti na
sídlišti Padělky na 2 000 Kč vč. DPH ročně s tím, že smlouva bude uzavírána na
dobu podle zaplacené výše poplatku.

197/2011

Žádost o možnost umístění posilovacích zesilovačů pro Telefónicu O2
Rada projednala žádost Telefónicy O2 o možnost umístění posilovacích
zesilovačů na střešní stožár na městské kulturní středisko.
Rada města předběžně souhlasí se záměrem umístění tohoto zařízení s tím, že
konečné rozhodnutí vydá po bližší technické specifikaci zpracované na základě
průzkumových měření na střeše městského kulturního střediska.

198/2011

Žádost o odprodej oplocené části pozemku p.č. 1229/1
Rada projednala žádost o odprodej oplocené části pozemku p.č. 1229/1. Při
oplocení pozemku p.č. 1215 v roce 1986 na základě dohody s tehdejšími
představiteli obce byla oplocena i část sousedního pozemku p.č. 12229/1.
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit záměr prodeje této části pozemku.

199/2011

Odstranění zatékání do sportovní haly
Místostarosta seznámil radu s nutností odstranění zatékání skrze světlík na
střeše sportovní haly. Firma Gajdošík, která provedla odborné posouzení tohoto
problému navrhuje generální opravu nejproblematičtějších míst a předložila
rozpočet ve výši 75 000 Kč bez DPH. .
Rada města rozhodla o provedení nejnutnějších vysprávek tak, aby se zabránilo
zatékání a finanční pokrytí generální opravy navrhne do rozpočtu na rok 2012.

