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

VÝPIS
usnesení z 24. schůze Rady města Vracova, konané dne 1.12.2011

U s n e s e n í:

Rada bere na

vědomí:

1.
2.
3.
4.

kontrolu usnesení z minulé rady
zprávu finančního výboru ve věci návrhu rozpočtu města na rok 2012
žádost XXX ve věci zájmu o výstavbu živnostenských domů na náměstí Míru
žádost Oblastní charity Červený Kostelec o poskytnutí příspěvku na provoz Domova sv. Josefa v
Žirči
5. umístění Města Vracova v soutěži pro města a obce Jihomoravského kraje ve třídění odpadů
„My třídíme nejlépe 2011“ na 1. místě v kategorii třídění elektrozařízení s poskytnutou odměnou
20.000 Kč

schvaluje:
6. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku Města Vracova parc. č. 2769
s manželi XXX a XXX – provedení stavby sjezdu k plánované novostavbě dvojgaráže na
pozemcích parc. č. 1872/1 a 1872/2 v ul. Okružní v obci a k. ú. Vracov
7. uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 4907 – ostatní plocha o výměře cca
2
1800 m v trati Olšíčka v obci a k. ú. Vracov XXX za účelem zřízení oplocení skládky štěpky, a
2
to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za roční nájemné ve výši 10 Kč/m /rok
2
8. uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 343 – vodní plocha o výměře 248 m mezi
ulicemi náměstí Míru a Mlýnská v obci a k. ú. Vracov XXX za účelem rozšíření zahrady a
možnosti oplocení a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
9. výpůjčku vracovských muzeí a dvou tříd bývalé základní školy na náměstí Míru ve dnech 9. –
11.12.2011 FS Lipina pro konání akce „Vánoce po staru“
10. změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011 příspěvkových organizací zřízených městem
Vracov a to MZŠ Vracov na dofinancování získané dotace 30.000 Kč z Nadace Partnerství na
postavení přístřešku pro kola
v tis. Kč
Subjekt

Dotace města
na provoz

Z toho
platů

VPS

7.200

MZŠ

limit

Použití investičního fondu na:
Rekonstrukce,
modernizace,
opravy

Pořízení
nového
majetku

5.600

0

0

2.400

95

0

16

MŠ

760

70

0

0

ZUŠ

650

0

0

0

11. uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem ve věci poskytnutí dotace ve výši 5.566 Kč
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH v roce 2011

na
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12. výplatu odměn za rok 2011 vedoucím příspěvkových organizací a organizačních složek města
dle předloženého návrhu
13. dodavatele výměny koberců v kancelářích městského úřadu pana Petra Novotného, Strážovice,
2
který předložil nejvýhodnější nabídku 340 Kč/m včetně demontáže a montáže
14. uzavření darovacích smluv o poskytnutí finančního daru pro
ohňostroje“, který proběhne dne 31.12.2011 ve Vracově.

pořádání „Silvestrovského

15. úhradu části nákladů na Silvestrovské setkání občanů před radnicí z kap.č. 716 rezervního
fondu rady
16. poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč Občanskému sdružení Krok na realizaci projektu Cestou
necestou (účast žáků ze základní školy Vracov s cílem posílení schopností dětí pro bezpečné
fungování v životě) z rezervního fondu rady
17. změnu pracovní doby VPS Vracov s účinností od 1.1.2012 takto:
leden – březen:
pondělí, úterý, středa, pátek
6:00 – 14:30 hod
čtvrtek
6:00 – 17:00 hod
duben – prosinec: pondělí – pátek
6:00 – 14:30 hod

souhlasí :

18. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 57.850 Kč a současně se snížením příspěvku v kap.716
MKK kulturní akce o 29.500 Kč a údržba o 5.850 Kč, v kap. 719 správa (oprava radnice) o 5.400
Kč, v kap. 709 dosazení keřů o 13.500 Kč a v kap. 739 komunální služby (budovy) o 3.600 Kč

nesouhlasí:

19. se vstupem Města Vracova do Honebního společenstva Vracov, jelikož členstvím v honebním
společenstvu by Městu Vracov vznikla povinnost ručení za závazky honebního společenstva
celým svým majetkem (§ 27 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů), v případě zájmu je možné přičlenění pozemků města do honitby na základě smlouvy
20. s úhradou projektové studie na přestavbu objektu kabin fotbalového stadionu FC Vracov ve výši
90.000 Kč

u k l á d á:
21. odeslat vyjádření rady ve věci úhrady projektové studie na přestavbu objektu kabin FC Vracov
Zodpovídá: starosta města
Termín: 14.12.2011

Zapsala: Jana Sádovská
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