Výpis usnesení
ze zasedání rady města č. 14/2011
ze dne 16. 5. 2011

108/2011

Pronájem bytu v domě č.p. 590
Rada města schválila přidělení bytu (garsoniéry) v domě č.p. 590 panu
Michálkovi. Důvodem jsou složité sociální podmínky žadatele.

109/2011

Žádost o odkoupení pozemků – MONZA CZ, s.r.o.
Rada města nedoporučí odprodat pozemky p.č. 900/32, p.č. 900/11, p.č. 900/31,
p.č. 900/29, p.č. 847/30 a p.č. 847/17 dle žádosti firmy MONZA CZ, s.r.o.
z důvodu zachování vyjednávacího prostoru možného propojení ulic U Vrby a
K Teplinám.

110/2011

Smlouva na zajištění hasičské jednotky JPO II/1
Rada města schválila smlouvu mezi Zlínským krajem a městem Slušovice na
pokrytí neinvestičních nákladů provozu hasičské jednotky JPO II/1 ve
Slušovicích. Na základě této smlouvy město obdrží částku 100 000 Kč na
pokrytí pořízení vybavení či mzdových nákladů zasahující jednotky.

111/2011

Žádost o odkoupení pozemků před areálem autoservisu podnikatelů
Rudolfa Michala a Zdeňka Nesňala
Rada předloží žádost ke schválení zastupitelstvu a pověřuje starostu zajištěním
podrobnější specifikace požadavků před jednáním zastupitelstva.

112/2011

Žádost o povolení posunutí nočního klidu
Rada schválila posunutí nočního klidu dne 27. 5. 2011 od 24,00 hodin
s podmínkou, že bude zajištěna ochrana a případný úklid vnitřní části
dostihového oválu a informování o této akci vedení obce Březová.

113/2011

Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení VB na přípojku plynu k sokolovně
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 230 a 232 (u sokolovny).

114/2011

Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení VB na přípojku plynu v lokalitě
z letiště až po napojení ul. Hřbitovní na hlavní cestu do Trnavy
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit Smlouvu o zřízení věcného
břemene na pozemcích p.č. 66/1, p.č.1530/24, p.č. 1531/1, p.č. 1532/2 a p.č.
1551/98 v k.ú. Slušovice.

115/2011

Nabídka Zlínského deníku na prezentaci města v příloze „Cesty městy“,
která bude vycházet 23. června 2011 za finanční úhradu
Rada města neschválila prezentaci města v příloze „Cesty městy“.

116/2011

Výběrové řízení na dodavatele opravy chodníků
Rada města schválila dodavatelem oprav chodníků ve Slušovicích firmu
Antonín Pavelka, která předložila nejnižší nabídkovou cenu 223 618 Kč bez
DPH.

117/2011

Prodloužení nájmů
Rada schválila prodloužení nájmů nájemníkům, kterým končí roční období
nájemního vztahu.

118/2011

Provozní řád internetových stanic v knihovně
Rada města schvaluje provozní řád internetových stanic v knihovně.

119/2011

Žádost obyvatel ul. Slunečná o finanční příspěvek na výstavbu přístřešků
pro popelnice
Rada schválila příspěvek ve výši 10 tis. Kč.

