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

VÝPIS
usnesení z 25. schůze Rady města Vracova, konané dne 15.12.2011

U s n e s e n í:

Rada bere na

vědomí:

1. kontrolu usnesení z minulé rady
2. informaci o existenci Dohody o přičlenění honebních pozemků ve vlastnictví Města Vracova do
Honebního společenstva Vracov ze dne 4.12.2002
3. žádost žen – cvičenek o vytvoření cvičebního sálu z bývalé kuželny ve sportovní hale
4. informaci o zajištění akce „Silvestrovské setkání občanů“ na náměstí Míru

schvaluje :
5. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku Města Vracova parc. č. 2769 s XXX –
provedení stavby sjezdu (zpevněné plochy ze zámkové dlažby) k rodinnému domu čp. 990 na
pozemku parc. č. 1873 v ul. Okružní v obci a k. ú. Vracov
6. dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, pro město Vracov předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, za účelem prodeje upomínkových předmětů v Informačním středisku
Vracov
7. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 28.6.2011
uzavřené
s XXX – prodloužení termínu splatnosti 2. části kupní ceny z původního termínu do 31.12.2011
na nový termín 28.2.2012 za budovu hasičské zbrojnice čp. 1748 na pozemku parc.č. 321 v obci
a k.ú. Vracov

souhlasí :
8. se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 2254/2 – zastavěná plocha a nádvoří o
2
výměře 6 m za rodinným domem čp. 1361 v ul. Řadová v obci a k. ú. Vracov
9. s úhradou poskytnuté technické pomoci ve věci návrhu variant umístění bytového domu na
pozemcích parc.č. 3660/1 a 3660/2v Ernestovských humnech z kap. 719 správa

ukládá:
10. starostovi řešení černé skládky v lokalitě Olšíčka (za benzinkou)
Termín: do 31.1.2012
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11. tajemnici dořešit smluvní vztah mezi městem a TJ Sokol, oddíl kuželek
Termín: do 31.1.2012
12. Bc. Pekařovi prověřit dohodu o přičlenění honebních pozemků a nezaplacené úplaty
Termín: do 31.1.2012
13. vedoucímu VPS před zveřejněním nového rozvrhu na rok 2012 ve sportovní hale odsouhlasení
na radě

.

Zapsala: Jana Sádovská
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