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

VÝPIS
usnesení z 48. mimořádné schůze Rady města Vracova, konané dne 3.12.2012

U s n e s e n í:

Rada bere na

vědomí:

1. informaci o přípravě zasedání zastupitelstva města dne 6.12.2012
2. informaci o podmínkách a možnostech digitalizace vracovského kina
schvaluje:
3. výběr dodavatele veřejné zakázky „Rozšíření separace bioodpadů “ s tím, že nejvýhodnější
nabídku předložila společnost SSI Schäfer s.r.o.
4. smlouvu o odvádění srážkových vod v ulici Průmyslová se společností Moravia Systems a.s.,
3
3
roční množství odváděných vod 3.146,5 m , cena 25 Kč/ 1m a rok
5. smlouvu o odvádění srážkových vod v ulici Průmyslová se společností RENOL CZ s.r.o.,
3
3
roční množství odváděných vod 1.158,78 m , cena 25 Kč/ 1m a rok
6. poskytnutí odměny z fondu rady za rok 2012 nejaktivnější komisi rady a to komisi pro životní
prostředí ve výši 1.000 Kč na osobu

souhlasí:
7. se záměrem XXX výstavby dvou RD o dvou bytových jednotkách (celkem 4 b.j.) v ul. Písečná
na pozemcích parc.č. 3319, 3318, 3317/1 v k.ú. Vracov dle předloženého návrhu ze dne
29.11.2012 a s umístěním 8 ks parkovacích stání na pozemku parc.č. 3396 v ul. Hodonínská
8. předběžně s navrženým umístěním stavby „Revitalizace vnitrobloku, náměstí Míru Vracov“,
investora stavby RC Reinvest, a.s. nám. Republiky 1, 614 00 Brno; podmínky města ke
stavbě budou stanoveny po doplnění podkladů

ukládá:
9. starostovi města požádat o elektronickou verzi projektu „Revitalizace vnitrobloku, náměstí
Míru Vracov“ a následně o konzultaci a posouzení Ing.arch. Martina Navrkala
Termín: ihned
10. starostovi města projednat postup a řešení výstavby 2 RD v ulici Písečná s Ing. arch.
Martinem Navrkalem (autorská práva)
Termín: ihned
11. místostarostovi města zajistit posouzení použitého materiálu na výrobu biopopelnic
Termín: ihned
12. místostarostovi města připravit podklady pro rozhodování rady a zastupitelstva o digitalizaci
vracovského kina
Termín: 20.12.2012

Zapsala: Ing. Miroslava Brhelová
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