Výpis usnesení
ze zasedání rady města č. 15/2011
ze dne 25. 5. 2011

120/2011

Dodatky k nájemním smlouvám
Rada města schválila dodatky k nájemním smlouvám uzavřených s nájemníky
bytů v obecních bytech. Předmětem dodatku je stanovení podmínky, že nájemci
není umožněno uzavírat smlouvy o podnájmu.

121/2011

Žádost o pronájem části chodníku (2 m2 před prodejnou zeleniny v ul.
Dlouhé u č.p. 90
Rada města projednala žádost paní Matuškové o pronájem chodníku a vzhledem
k reálně zabranému prostoru schválila pronájem 3 m2 chodníku za cenu
3 000 Kč/rok s podmínkou, že bude využívána plocha v co nejširším možném
rozsahu podél šíře stěny obchodu, tzn. minimalizovat dle možností zásah do
chodníku.

122/2011

Žádost firmy Vaklima Holešov o možnost prodeje jahod na náměstí ve
Slušovicích
Rada města schválila vyčlenění volných prostor před hasičskou zbrojnicí pro
případný stánkový prodej s podmínkou zachování operativního výjezdu
hasičské techniky.

123/2011

Žádost NEJ TV Přerov o pronájem jedné z místností v přízemí budovy
MěÚ za účelem uzavírání nových smluvních vztahů uživateli KBTV podle
nové programové nabídky
Rada města schválila pronájem místnosti NEJ TV Přerov za účelem uzavírání
nových smluv v období cca polovina června až polovina července za cenu
stanovenou poměrně k obvyklé ceně pronájmu nebytových prostor.

124/2011

Schválení nájemní smlouvy družstvu Zádveřice – Raková na pozemky p.č.
263/2, p.č. 269/2, p.č. 279/5 a p.č. 437/3
Rada města schválila nájemní smlouvu stanovující podmínky a cenu pronájmu
pozemků p.č. p.č. 263/2, p.č. 269/2, p.č. 279/5 a p.č. 437/3 s družstvem
Zádveřice – Raková.

125/2011

Žádost o povolení vyhrazeného parkovacího místa na ul. Na Stráni
Rada města na základě doporučení Odboru dopravy MěÚ Vizovice nesouhlasí
s vyhrazením parkovacího místa v ulici na Stráni.

126/2011

Žádost o vyčlenění parkovacího místa pro invalidy na sídlišti Padělky
v blízkosti domu čp. 553
Rada města s vyčleněním parkovacího místa z důvodu invalidity žadatele
souhlasí.

127/2011

Žádost Renault5sraz o pronájem komunikace
Rada města s konáním této akce v žádané lokalitě nesouhlasí z důvodu
nevhodnosti použití této komunikace k tomuto účelu.

128/2011

Dotace z HZS ZK
Rada města schválila podání žádosti na dotaci z Hasičského záchranného sboru
ZK s tím, že souhlasí s pokrytím minimálně 20 % nákladů na zabezpečení
akceschopnosti jednotky.

129/2011

Terénní úpravy pro vznik nové přístupové cesty od Březovského kříže do
129/2011lokality za areál firmy TES
Rada města doporučí zastupitelstvu do rozpočtových opatření schvalovaných na
zasedání v červnu 2011 vyčlenit částku 80 tis. Kč na realizaci tohoto záměru.

130/2011

Žádost firmy SAG elektrovod – zpracovatele územně technické studie na
nové vedení 2x400 kV Otrokovice Střelná – státní hranice o stanovisko
města k trasování tohoto vedení
Rada vzhledem k minimálnímu zásahu v jižní části v k.ú. Slušovice nemá
proti plánované trase námitky.

131/2011

Žádost o prodloužení vodovodu k novostavbě RD v ul. Hřbitovní Rada
Rada města se souhlasí s tím, že se město bude podílet na prodloužení vodovodu
v ul. Hřbitovní v části podél místní komunikace v profilu hlavního vodovodního
řádu 50 % stavebních nákladů.

132/2011

Studie cyklodopravy
Rada města ukládá starostovi předložit návrh smlouvy na zpracování studie
cyklodopravy v návaznosti na okolní obce s firmou, která studii zpracuje.

133/2011

Starosta navrhl radě, aby rada stanovila cenu za dovoz vody na základě
jednotlivých žádostí občanů.
Rada schválila finanční podmínky pro dovoz vody a to ve výši 60,50 Kč/m2 bez
DPH (vody) a dovoz do 3 km 500 Kč bez DPH.

134/2011

Projednání směny uvolněného bytu (garsoniery) po paní Fotterové a výběr
nového nájemce v domě č.p. 197
Rada města schválila přestěhování paní Bartlové do uvolněného bytu po paní
Fotterové a schválila novým nájemcem uvolněného bytu po paní Bartlové pana
Miroslava Trunkáta od 1. 6. 2011.

135/2011

Žádost poutníků z Brumova Bylnice o možnost přenocování v Městském
kulturním středisku
Rada města schválila přenocování poutníků z Brumova Bylnice v Městském
kulturním středisku při jejich pouti na Sv. Hostýn.

136/2011

Uzavření MŠ o letních prázdninách
Rada města schválila uzavření MŠ Sluníčko v době letních prázdnin od 18. 7. do
19. 8. 2011.

137/2011

Žádost o zmírnění následků zvýšeného nájemného
Rada města upravila nájmy rozsáhlejších částí sklepních prostor v domě
č.p. 282.

138/2001

Žádost o směnu pozemků
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit záměr směny pozemků p.č. 1481/28
a p.č. 1481/49 ve vlastnictví města Slušovice za pozemky p.č. 8/2 a p.č.
696/528 vše v k.ú. Slušovice.

139/2011

Žádost o snížení ceny pozemků pod vybudovaným vjezdem do rodinného
domu na ul. Hřbitovní
USNESENÍ č.
Rada města vzhledem k podobným prodejům v minulosti doporučí
zastupitelstvu z důvodu rovného přístupu zachovat cenu tak, jak byla schválena
na zasedání zastupitelstva dne 15. 9. 2010.

140/2011

Žádost o odkoupení pozemku p.č. 124/1
Rada města doporučí zastupitelstvu schválit záměr odprodeje pozemku p.č.
124/1 v k.ú. Slušovice.

141/2011

Žádost firmy MONZA CZ o odkoupení pozemků – změna usnesení č.
109/2011 ze dne 16. 5. 2011
Rada města přehodnotila žádost firmy MONZA CZ na odkoupení pozemků 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 v areálu
firmy a doporučí zastupitelstvu schválit odprodej pozemků s podmínkou
věcného břemene pro průjezd komunikací areálem firmy MONZA CZ
(propojení ulice U Vrby a K Teplinám) v případě krizových událostí.

