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

VÝPIS
usnesení z 38. schůze Rady města Vracova, konané dne 21.6.2012

U s n e s e n í:

Rada bere na

vědomí:

1. kontrolu usnesení z minulé rady
2. zprávu komise školské, mládeže a sportu ve věci zápisu dětí do základní a mateřské školy
3. žádost FC Vracov o spolupráci s městem a podnikatelskými subjekty pro vytvoření podmínek FC
Vracov v divizní soutěži

schvaluje:
4. poskytnutí příspěvku Domu dětí a mládeže Vracov ve výši 2.000 Kč na úhradu pronájmu kinosálu
v MKK dne 9.6.2012 pro uskutečnění divadelního představení „Splašené nůžky“
5. poskytnutí příspěvku TJ Sokol Vracov ve výši 10.000 Kč na uspořádání
turnaje v házené a
setkání s pamětníky dne 23.6.2012 u příležitosti 70. výročí založení házené ve Vracově
6. změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 příspěvkových organizací zřízených městem
Vracov a to převod finančních prostředků ve výši 134.000 Kč z rezervního do investičního fondu VPS
Vracov, dále uvolnění 91.000 Kč na posílení investičního fondu VPS a čerpání investičního fondu
VPS Vracov ve výši 225.000 Kč na nákup zahradní techniky – travní traktor na údržbu veřejné zeleně
v tis. Kč
Subjekt

Dotace města
na provoz

Z toho limit
platů
bez
zákonných
odvodů

VPS

7.500

MZŠ

Použití investičního fondu na:
Rekonstrukce,
modernizace,
opravy

Pořízení
nového
majetku

4.200

148

284

2.600

70

0

0

MŠ

900

51

0

175

ZUŠ

700

0

0

0

7. udělení děkovného listu a věcného daru ve výši 500 Kč z fondu rady (celkem 2.500 Kč) Milanu
Zelinkovi, Janě Presové, Liboru Tománkovi, Jaromíru Kunickému a Antonínu Presovi za dlouholetou
činnost v oddíle házené při příležitosti 70. výročí založení oddílu házené TJ Sokol Vracov
8. udělení děkovného listu a finančního daru ve výši
příkladnou pomoc při zdolávání lesního požáru u
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Vracov
Repíkovi, Jiřímu Poláškovi, Pavlu Raiskupovi, Pavlu
Radku Černotovi

1.000 Kč z fondu rady (celkem 9.000 Kč) za
Bzence ve dnech 24. až 30.5.2012 členům
Martinu Čermákovi, Tomáši Sasínovi, Ondřeji
Lukešovi, Petru Frankovi,Stanislavu Čablovi a

9. novou redakční radu pro vydávání Vracovského zpravodaje ve složení Zita Řičicová, Zdeněk Lukeš,
Mgr. Kateřina Gasnárková
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souhlasí:
10. se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3104/1 – trvalý travní porost o výměře cca
2
23 m v ulici Luční, obci a k. ú. Vracov pro stavbu garáže XXX
11. se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3104/1 – trvalý travní porost o výměře cca
2
23 m v ulici Luční, obci a k. ú. Vracov pro stavbu garáže XXX
12. s poskytnutím prostor malého sálu MKK ve dnech 15. až 17.6.2012 pro uspořádání Lego výstavy
paní XXX

nesouhlasí:
13. s umístění videospotu města Vracova na elektronické orientační desce města Kyjova na dobu tří let
za cenu 6.000 Kč

Zapsala: Jana Sádovská
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