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

VÝPIS
usnesení z 12. schůze Rady města Vracova, konané dne 27.5.2011

U s n e s e n í:

Rada bere na
-

-

-

vědomí:

kontrolu usnesení z minulé rady
zprávu finančního výboru ve věci hodnocení hospodaření města v roce 2010
informaci o jednání ve věci Změny č. 3 Regulačního plánu Vracov – Ernestovská humna
se zástupci obyvatel z ulice Borová a zástupcem úřadu územního plánování MěÚ Kyjov
informaci o získání dotace ve výši 41.000 Kč v oblasti podpora vinařství a vinohradnictví
na projekt „Vracovský ryzlink“ z rozpočtu Jihomoravského kraje a souhlasí s jeho
dofinancováním v předpokládané výši 29.000 Kč
opětovnou žádost obcí Mikroregionu Bzenecko o podepsání dohody o úhradě nákladů
spojených se zabezpečením nájmu nebytových prostor a provozních nákladů obvodní
služebny Policie ČR ve Bzenci na dobu 3 let
informaci o předpokládaném investičním záměru pana XXX v ul. Skoronská
informaci o záměru výstavby prodejny Tesco v rámci komplexního řešení rozšíření
náměstí Míru
informaci o získání dotace Masarykovou základní školou Vracov ve výši 40.000 Kč na
zpracování studie „Nebezpečná místa ve Vracově“

schvaluje:
-

-

-

na základě žádosti komise kulturní zvýšení příspěvku stárkům na hodové pohoštění
o 1.000 Kč, tedy – stárka 10.000 Kč, stárek 12.000 Kč, ženatí stárci 10.000 Kč
uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v umístění
nového pilíře NN na části pozemku parc. č. 3329/18 v ul. Lesní ve prospěch E.ON
Distribuce, za jednorázovou úplatu 500,--Kč (stavba: Vracov, Lesní – úprava kabelového
vedení NN)
stánkový prodej v areálu koupaliště Vracov od 1.6.2011 do 31.8.2011 za cenu 100
Kč/jeden prodejní den panu XXX, Bzenec a to prodej točené zmrzliny, ledové tříště a
cukrové vaty z mobilního stánku, dále umístění dětských zábavných atrakcí - skákací
hrad, trampolína, dětská motorka za cenu 200 Kč/jeden prodejní den
stánkový prodej v areálu koupaliště Vracov od 1.6.2011 do 31.8.2011 za cenu 100
Kč/jeden prodejní den panu XXX, Dubňany, a to prodej popcornu z mobilního stánku
podání žádosti o vstup do Místní akční skupiny „Kyjovské Slovácko v pohybu“
poskytnutí příspěvku ve výši 3.000 Kč Junáku, svazu skautů na přestěhování a upravení
prostor myslivny, kterou bude využívat po dohodě ke své činnosti

uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc.č. 2484 mezi Městem
Vracov a XXX ve věci výstavby přípojky vody k domu čp. 960 na pozemku parc.č. 2585
rozšíření základní analogové/digitální nabídky o program Disney Channel v digitálním
formátu za cenu +9 Kč, tj. zvýšení ceny základní nabídky na 118 Kč

-

souhlasí :
-

se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 7.315 Kč a současně se snížením příspěvku v kap.
716 MKK, údržba o 2.140 Kč a v kap. 719 správa o 5.175 Kč

-

se zpracováním stavební diagnostiky objektu čp. 48 školy na náměstí Míru pro posouzení
stavebně technického stavu objektu

-

s vyjednanými podmínkami, že společnost NOEL, s.r.o. zabezpečí na své náklady
provozování programů ČT1, PRIMA a NOVA v analogové podobě po 30.6.2011

ukládá:
12-26

starostovi města veřejně poděkovat při slavnostním koncertě k 15. výročí ZUŠ žákyním
Základní umělecké školy Vracov Kateřině Tužilové a Emě Poláškové za úspěšnou účast
v mezinárodní soutěži PRO BOHEMIA Ostrava
Termín:
2.6.2011
Zodpovídá: starosta města

12-27

posouzení žádosti XXX o prodej části pozemku parc. č. 4417/1 o výměře cca 184 m a
2
části pozemku parc. č. 4418/4 o výměře cca 128 m v lokalitě sklepy Cihelná
Termín:
23.6.2011
Zodpovídá: předseda komise výstavby

12–28

řešit možnost dodatku ke smlouvě s Městem Bzenec ve věci pronájmu objektu pro
služebnu Policie ČR
Termín:
10.6.2011
Zodpovídá: tajemnice města

2

12–29 připravit do zasedání zastupitelstva ke schválení návrh na zahájení výběrového řízení na
dodavatele stavby „Dešťové kanalizace v průmyslové zóně Padělky“
Termín:
10.6.2011
Zodpovídá: starosta města

Zapsala: Jana Sádovská

