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

VÝPIS
usnesení z 36. schůze Rady města Vracova, konané dne 8.6.2012

U s n e s e n í:

Rada bere na

vědomí:

1. kontrolu usnesení z minulé rady
2. stížnost XXX na článek ve Vracovském zpravodaji č. 1/2012
3. žádost FC Vracov o.s. o poskytnutí částky 90.000 Kč na úhradu projektové studie přestavby objektu
kabin
4. žádost XXX o snížení nájemného na ubytovně sportovní haly v ul. Sokolská
5. žádost TJ Sokol Vracov, oddílu národní házená o poskytnutí finančních prostředků na činnost
mládežnických kategorií z výtěžku loterijních a sázkových her s odkazem na novelu zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
6. sdělení společnosti Šroubárna Ždánice a.s., že odstoupila od záměru výstavby polyfunkčního domu
na náměstí Míru ve Vracově
7. návrh rekonstrukce sportoviště u MZŠ Vracov, Komenského ulice
8. návrh ocenění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vracov za obětavou účast při hašení
požáru lesa
9. zprávu komise informační a propagační

s ch v a l u j e:
10. výsledek provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení
MZŠ Vracov“ s tím, že nejvýhodnější nabídku předložila firma Stavební společnost Kněždub s.r.o.
11. výsledek provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby „Odstavný záliv u MZŠ Vracov“ s tím,
že nejvýhodnější nabídku předložila firma STRABAG a.s.
12. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Dovybavení Města Vracov lesnickou technikou“
a schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky: SOME Jižní Morava
s.r.o., ALFA PROFI s.r.o., MTM Tech s.r.o., SYNPRO, s.r.o.
13. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce sportoviště u MZŠ Vracov,
dokumentace pro stavební povolení“ s termínem dokončení do 30.9.2012 pro podání žádosti
o dotaci
14. darovací smlouvu č. 2012038 z fondu ASEKOL ve výši 49.000 Kč pro projekt „Zabezpečení
sběrného dvora Vracov kamerovým systémem“
15. smlouvu o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 2422/1 s XXX – provedení stavby
přípojky plynu k rodinnému domu čp. 695 na pozemku parc. č. 2421 v ul. Dubová (Strážnická)
16. smlouvu o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 2422/1 s manžely XXX a XXX –
provedení stavby kanalizační, vodovodní a NN přípojky a stavby sjezdu (zpevněné plochy ze
zámkové dlažby) k plánované novostavbě rodinného domu na pozemcích parc. č. 2665 a 2667 v ul.
Strážnická a to za jednorázovou úhradu 1250 Kč, s povolením částečného překopu vozovky v ul.
Strážnická pro možnost vybudování kanalizační přípojky s podmínkou, že manželé XXX vybudují
parkovací stání na vlastním pozemku
17. smlouvu o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 3605/3 s XXX – provedení stavby
vodovodní a kanalizační přípojky a stavbu sjezdu (zpevněné plochy) k plánované novostavbě
rodinného domu na pozemcích parc. č. 3582/1 a 3585/1 v ul. Lomená s tím, že Město Vracov
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požaduje provést napojení na kanalizaci prostřednictvím některé z vysazených odboček buď před
pozemkem parc. č. 3579/2 nebo 3587/2. Na odbočce bude provedena revizní šachta, do které bude
napojen RD žadatelky a bude umožněno připojení druhého potencionálního domu, před kterým se
odbočka nachází. Uvedené řešení bude posouzeno v projektové dokumentaci

n e s ch v a l u j e:
18. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2266/1 vedle RD čp. 1365 v ul. Řadová za účelem
zřízení parkovacího místa pro nákladní automobil
19. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 18 za rodinným domem čp. 39 v ul. Mlýnská

s o u h l a s í:
20. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 57.820 Kč a současně se snížením výdajů v kap. 716 MKK
údržba o 2.170 Kč a v kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku o 55.650 Kč, z toho 17.120 Kč
nákup odpadkových košů na psí exkrementy, 22.350 Kč nové posezení v Barákách a 16.180 Kč na
odstranění čistírny odpadních vod u MZŠ Vracov
21. s podáním žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP, výzva č. 37, název projektu „Studie proveditelnosti
k realizaci přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření ve městě Vracov“
22. s poskytnutím příspěvku ve výši 16.000 Kč FC Vracov a 25.000 Kč TJ Sokol Vracov z celkové částky
41.000 Kč z výtěžku loterijních her
23. s předložením návrhu na udělení pamětního listu panu Oldřichu Rokytovi, a to za celoživotní přínos
ve výtvarném umění a propagaci Vracova

u k l á d á:
24. komisi informační a propagační zajistit profil Vracova na sociální síti
Termín: do 30.6.2012

Zapsal: Bc. Vojtěch Pekař
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