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

VÝPIS
usnesení z 15. schůze Rady města Vracova, konané dne 14.7.2011

Usnesení:

Rada bere na v ě d o m í :
1. kontrolu usnesení z minulé rady
2. plán rady na II. pololetí r. 2011
3. zápis z jednání se zástupcem České pošty s.p. ve věci přemístění pobočky Vracov do
objektu bývalé základní školy na náměstí Míru
4. dopis panu XXX ve věci odkoupení nemovitostí na pozemku parc.č. 17 na náměstí
Míru, které není v současné době pro město aktuální
5. protokol z pracovního výboru ze dne 24.6.2011 ve věci upřesnění terminologie,
obsahu a souvislostí mezi Regulačním plánem Ernestovská humna a ÚP Vracov
6. koncepci zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské pohotovostní služby
v Jm kraji od 1.7.2011 do 31.12.2012
7. plnění rozpočtu města za období 1 – 6/2011

schvaluje :
8. nařízení města Vracova č. 1/2011, kterým se mění nařízení města Vracova č. 2/2010,
kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít ke stání jen za sjednanou cenu
9. povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků deváté třídy MZŠ Vracov podle § 23 odst. 5
zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve školním roce 2011/2012
10. poskytnutí příspěvku ve výši 20.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Vracov na
pořádání oslav spojených se 130. výročím založení sboru
11. poskytnutí příspěvku ve výši 3.000 Kč na činnost Klubu důchodců Vracov
12. poskytnutí příspěvku ve výši 3.000 Kč na rehabilitační pobyt v Luhačovicích Svazu
tělesně postižených Vracov
13. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc.č. 2109 mezi Městem
Vracov a XXX ve věci provedení stavby kanalizační přípojky k rodinnému domu čp.
381 na pozemku parc.č. 2133 v ul. Osmecká za jednorázovou úhradu ve výši celkem
1.500 Kč, a to překopem vozovky s tím, že stavebník upraví konečný povrch překopu
zadlážděním
14. členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Bc. Helena Bukovská,
Ing. Miroslava Brhelová, Ing. Petr Loprais a Jaromír Repík
a) stavební práce „ZTV průmyslové zóny Padělky, kanalizace dešťová“
b) stavební práce „Oprava radnice, výměna oken“
15. předání věcného daru, publikace Kyjovsko panu Wojciechu Zapiórovi u příležitosti
odchodu z Vracovské farnosti
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ukládá:
16. starostovi města ve spolupráci se stavební komisí zadat vypracování projektové
dokumentace na stavbu přeložka chodníku s podélným zálivem při silnici III/4257 před
Masarykovou základní školou v ulici Komenského včetně řešení autobusové zastávky
Kontrolní termín: do konce srpna 2011

Zapsala: Jana Sádovská
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