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

VÝPIS
usnesení z 39. schůze Rady města Vracova, konané dne 12.7.2012

U s n e s e n í:

Rada bere na

vědomí:

1. kontrolu usnesení z minulé rady
2. záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP v MZŠ Vracov dne 28. až 31.5.2012
3. stížnost XXX na nedodržování OZV města Vracov č. 2/1992 o čistotě a pořádku v obci (rušení
nočního klidu z areálu stadion a Březíčko)
4. nabídku společnosti TENDER servis, Ladislav Šerák, Prušánky na zajištění služby „Aukce jako
služba“ pro vyhledání dodavatele s nejnižší dodavatelskou cenou
5. nabídku realitní kanceláře GAIA, spol. s r.o. na odkoupení nemovitostí par.č. 17 s domem čp.
43 na náměstí Míru ve splátkách
6. sdělení MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, že projekt Obnova dvou muzeí místního významu
ve Vracově nebyl vybrán ke spolufinancování z Programu rozvoje venkova ČR
7. informaci o uskutečněných převodech členských práv a povinností a o uzavření nových smluv
o budoucí kupní smlouvě a nájemních smluv k bytům v bytových domech čp. 1640, 1641,
1642 a 1643 v ul. Úzká a čp. 1717, 1718, 1719, 1720 a 1721 v ul. Borová dle přílohy

schvaluje:
8. poskytnutí příspěvku organizaci ROSKA Kyjov ve výši 2.000 Kč na činnost organizace v roce
2012
9. výsledek provedeného výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Dovybavení Města
Vracov lesnickou technikou“ s tím, že nejvýhodnější nabídku předložila firma ALFA PROFI,
s.r.o.
10. zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku „Odbahnění Vypáleného“ a schvaluje
seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky: Agromeli spol. s r.o.,
Ekostavby Brno a.s., Natrix VZ s.r.o.
11. na základě jmenování pana Mgr. Zdeňka Hlavsy ředitelem Masarykovy základní školy Vracov,
Komenského 950, Vracov okr. Hodonín, u r č u j e
jeho plat v souladu se zákonem č.
262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a nařízením
vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění, platovým výměrem, který tvoří přílohu tohoto zápisu,
současně s c h v a l u j e podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení pro Masarykovu základní školu Vracov, která se týká zápisu nového
ředitele příspěvkové organizace a u k l á d á starostovi města Vracov podat výše
uvedenou žádost Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ČR
12. výplatu odměny ředitelce MZŠ Vracov Mgr. Ludmile Presové za úspěšné splnění
mimořádných pracovních úkolů při rekonstrukci Masarykovy základní školy v roce 2012 dle
předloženého návrhu
13. v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, povoluje
výjimku z počtu žáků v deváté třídě o tři žáky
2
14. pronájem části pozemku parc. č. 3104/1 o výměře cca 23 m v ul. Úzká za účelem výstavby
garáže XXX na dobu určitou, a to na 2 roky s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 100,-Kč/rok,
s tím, že po předložení kolaudačního rozhodnutí na stavbu garáže (souhlasu s užíváním
2
stavby) dojde k odprodeji pozemku za kupní cenu 100,-Kč/m

2

15. pronájem části pozemku parc. č. 3104/1 o výměře cca 23 m v ul. Úzká za účelem výstavby
garáže XXX za cenu 100,-Kč/rok, s tím, že po předložení kolaudačního rozhodnutí na stavbu
2
garáže (souhlasu s užíváním stavby) dojde k odprodeji pozemku za kupní cenu 100,-Kč/m

souhlasí:
2

16. se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 2241 – orná půda o výměře 7 m za
zahradou rodinného domu čp. 1357 v ul. Řadová v obci a k. ú. Vracov
17. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 12.043 Kč a současně se snížením výdajů v kap. 716
rezervní fond rady o 11.056 Kč na zajištění celostátní výstavy vín a v kap. 719 opravy a
údržba radnice o 987 Kč na drobné opravy budovy
18. s převodem členských práv a povinností k bytu číslo 1640/5 v ulici Úzká v bytovém domě čp.
1640 a 1641, a to dle smlouvy upravující vypořádání vzájemných majetkových vztahů po
rozvodu, která byla uzavřena dne 2. 7. 2012 mezi převádějícím XXX a nabývající XXX, a
uzavření nové smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy s nabyvatelkou XXX
19. s převodem členských práv a povinností k bytu číslo 1643/6 v bytovém domě čp. 1642 a 1643,
a to dle smlouvy o převodu členských práv a povinností k bytovému družstvu, která byla
uzavřena dne 25. 6. 2012 mezi převádějící XXX a nabývajícím XXX, a uzavření nové smlouvy
o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy s nabyvatelem XXX
20. s nákupem 2 ks fotopastí

ukládá:
21. ukládá řediteli MZŠ koncepčně řešit počty žáků ve třídách, zejména opakované slučování
9. tříd
22. starostovi připravit podklady do zastupitelstva v září 2012 na schválení přípravy projektů na
přechody, chodníky a cyklostezky v ul. Komenského, Na Rybníčku, Drahy, Hodonínská,
Mlýnská a Sokolská
23. ukládá vedoucímu VPS panu Richardu Kolaciovi vypracovat návrh ozelenění vybraných ulic
Termín: do 31.8.2012

Zapsala: Jana Sádovská

