Anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

VÝPIS
usnesení z 3. schůze rady města Vracova, konané dne 6.12.2006

U s n e s e n í:

Rada bere na v ě d o m í :
− kontrolu usnesení z minulé rady
− stížnost XXX na nečinnost a na nestandardní odmítnutí žádosti o umístění
zábradlí a trvá na svém původním rozhodnutí
− žádost paní XXX o slevu na přípojce ke kabelové televizi s tím, že jí doporučila
využít možnosti splátkování

s c h v a l u j e:
− do funkce vedoucího příspěvkové organizace Veřejně prospěšné služby Vracov
Richarda Kolaciu a to od 1.1.2007
− návrh TJ Sokol Vracov o bezúplatném převodu použitelného, pro TJ Sokol
Vracov nepotřebného, tělovýchovného movitého majetku z TJ Sokol Vracov do
majetku města Vracov:
1. dle výběru do správy majetku PO MZŠ Vracov,
2. dle výběru do správy majetku PO VPS Vracov.
Zodpovídá: ad.1. Mgr. Ludmila Presová, ředitelka PO MZŠ
ad. 2. Ludmila Plášková, vedoucí PO VPS
Termín:
31.12.2006

souhlasí:
− s provedením rozpočtového opatření:
č.15/2006 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 106.800 Kč – z
pol.č. 2324 příjem za tříděný odpad od Eko.komu ve výši 106.800 Kč do
výdajové pol. č.6349 příspěvek Mikroregionu Bzenecko ve výši 106.800 Kč na
úhradu projektové dokumentace koupaliště Vracov
− s podáním odporu proti platebnímu rozkazu ve věci náhrady škody na hrobovém
pomníku XXX a současně souhlasí s provedením vytyčení vlastnické hranice
− s návrhem měsíčních odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva
dle nařízení vlády č.327/2003 Sb., v platném znění, příloha č.1:
místostarosta – dle sloupce 6 bez příplatku dle sloupce 9
člen rady – dle sloupce 10 bez příplatku dle sloupce 14
předseda výboru nebo komise rady – dle sloupce 11 bez příplatku dle sloupce
14
člen výboru dle sloupce 12 bez příplatku dle sloupce 14
člen zastupitelstva – dle sloupce 13 bez příplatku dle sloupce 14
− se zvýšením ceny poplatku z odpadu od 1.1.2007 o 40 Kč tedy celkem na 390
Kč za poplatníka a kalendářní rok
− s návrhem rozpočtového provizoria města Vracova na rok 2007

nesouhlasí:
− s žádostí Nemocnice Kyjov o příspěvek ve výši 20 Kč na 1 obyvatele města na
zakoupení potřebného lékařského vybavení pro onkologicky nemocné pacienty
z důvodu nedostatečného odborného zdůvodnění a nedoložení souhlasu
zřizovatele

3–1

3–2

u k l á d á:
Uzavřít dohody o bezúplatném převodu použitelného, pro TJ Sokol Vracov
nepotřebného, tělovýchovného movitého majetku z TJ Sokol Vracov do majetku
města Vracova a to do správy příspěvkových organizací MZŠ Vracov a PO VPS
Vracov.
Zodpovídá:
Mgr. Ludmila Presová, ředitelka MZŠ
Plášková Ludmila, vedoucí VPS Vracov
Termín:
31.12.2006
Uzavřít dohodu o bezúplatném uložení movitého tělovýchovného majetku ve
vlastnictví TJ Sokol Vracov v budově Sokolovny Vracov a stanovení pravidel správy,
údržby, revizí a pořádku v prostorách Sokolovny Vracov
Zodpovídá:
Ludmila Plášková, vedoucí PO VPS Vracov
Termín:
31.12.2006

Zapsala : Sádovská Jana

