Výpis usnesení
ze zasedání rady města č. 18/2011
ze dne 18. 7. 2011

157/2011

Dohoda o umístnění sdružené přípojky kanalizace
Rada města schválila znění Dohody o umístnění sdružené přípojky kanalizace
mezi městem Slušovice a manžely Dostalovými a pověřila starostu podpisem
dohody.

158/2011

Žádost SAG Elektrovod, a.s. o vyjádření k vedení trasy 2x400 kV
Otrokovice-Střelná
Rada města schválila vedení trasy 2x400 kV Otrokovice – Střelná.

159/2011

Žádost o schválení smlouvy o umístění telefonní přípojky k novému
bytovému domu na ulici Školní.
Rada města schválila znění smlouvy mezi městem Slušovice a Telefonicou O2
o umístnění zařízení na p.č. 423/1 pro telefonní napojení nového bytového domu
na ulici Školní a pověřila starostu podpisem této smlouvy.

160/2011

Pronájem bytu v domě č.p. 159
Rada města schválila přidělení uvolněného obecního bytu v domě č.p. 159 paní
Marii Miklové.

161/2011

Pronájem bytu v domě č.p. 23
Rada města schválila přidělení obecního bytu (garsoniéry) v domě č.p. 23 paní
Janě Cepkové.

162/2011

Prodloužení nájmu
Rada města schválila prodloužení nájmu v obecním bytě v domě č.p. 23 panu
Stanislavu Gajdošíkovi do 31. 7. 2012.

163/2011

Prodloužení pronájmu garáže v domě č.p. 590
Rada města schválila prodloužení pronájmu garáže v domě č.p. 590 panu
Minaříkovi.

164/2011

Žádost o vyjádření
Rada města vzala na vědomí aktualizaci aktivní zóny a záplavového území toku
Dřevnice v km 24,500 – 29,167.

165/2011

Prodloužení půjčky Mikroregionu Slušovicko
Rada města navrhne zastupitelstvu schválit prodloužení půjčky Mikroregionu
Slušovicko ve výši 85 985 do 31. 12. 2011 formou předloženého dodatku .

166/2011

Nabídka na prodej pozemků v dostihovém areálu
Rada města pověřuje starostu jednáním s majitelem dotčených pozemků tak, aby
byly u pozemků p.č. 1462/27 a p.č. 1467/46 předem vyřešeny spoluvlastnické
vztahy. Poté proběhne jednání o cenové představě o prodeji. Pokud tato jednání
proběhnou úspěšně, navrhne rada zastupitelstvu města odkoupení pozemků.

167/2011

Žádost o směnu pozemků
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit záměr směny pozemků p.č.
1740/202 o výměře 1 242 m2 za pozemky města p.č. 1740/266 o výměře 583 m2
a p.č. 1740/267 o výměře 502 m2.

168/2011

Pojištění členů SDH
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit v rámci rozpočtových změn
navýšení položky – pojištění o částku 20 000 Kč, aby mohlo být sjednáno
pojištění hasičů.

169/2011

Prodloužení vodovodu v ul. Dlouhá
Rada města schválila realizaci přípravné fáze na prodloužení vodovodu v ul.
Dlouhé v letošním roce a zahrnutí investičních prostředků do rozpočtu roku
2012.

170/2011

Žádost o pronájem pozemků
Rada města souhlasí s dlouhodobým bezplatným pronájmem částí pozemků p.č.
40/3 a p.č. 130/4 v k.ú. Slušovice v rozsahu 32 m2 bezprostředně sousedících
s parkovací plochou před domem žadatele.

171/2011

Studie cyklistické dopravy
Rada města schválila finanční prostředky na zpracování studie cyklistické
dopravy ve Slušovicích firmou Dopravní projektování, s.r.o. Olomouc ve výši
35 000 Kč bez DPH s tím, že studie bude zpracována formou vizualizací do
fotografií.

172/2011

Žádost o finanční pomoc při charitativní akci na fotbalovém stadion
Rada města schválila příspěvek ve výši 10 000 Kč na charitativní akci na
fotbalovém stadionu ve Slušovicích dne 7. 8. 2011 .

173/2011

Návrh na rozpočtové změny
Rada doporučí zastupitelstvu zařazení dvou nových částek do rozpočtových
změn - na doplnění počtu skříněk v šatně ZŠ Slušovice z důvodu zvýšeného
počtu žáků ve výši 50 000 Kč a doplnění transferu organizacím a spolkům o
částku 10 000 Kč pro sportovní kluby Slušovice.

174/2011

Žádost ÚANK – AMK Rallye sport Vsetín
Rada města souhlasí s objízdnou trasou přes město Slušovice v souvislosti
s uzavírkou v úseku Lukov – Hošťálková.

175/2011

Odměny řediteli ZŠ Slušovice a ředitelce MŠ Sluníčko
Rada města schválila odměny za první pololetí ředitelce MŠ Sluníčko a řediteli
ZŠ Slušovice.

176/2011

Prodej pozemku u Autoservisu v dostihovém areálu
Rada města vzala na vědomí dopis sedmi zastupitelů vyjadřující nesouhlas
s prodejem pozemku u Autoservisu v lokalitě dostihového areálu a vzhledem
k tomu, že bude záležitost projednávána na dalším zasedání zastupitelstva,
nezaujala k tomuto dopisu žádné stanovisko.

177/2011

Zadání výroby mincí pro účely oslav 750. výročí první písemné zmínky o
Slušovicích
Rada města schválila nákup mincí pro účely oslav 750. výročí první písemné
zmínky o Slušovicích.

178/2011

Žádost JUDr. Jánského o dobudování chodníku před jeho RD
Rada po seznámení s podrobnostmi tohoto problému s požadavkem pana
Jánského nesouhlasí, protože považuje dosavadní řešení před jeho domem za
dostačující.

