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

VÝPIS
usnesení z 35. schůze Rady města Vracova, konané dne 24.5.2012

U s n e s e n í:
Rada bere na

vědomí:

1. kontrolu usnesení z minulé rady
2. zprávu finančního výboru ve věci hospodaření města v roce 2011
3. informaci o získání dotace ve výši 49.000 Kč z grantového fondu ASEKOL na projekt Zabezpečení
sběrného dvora Vracov kamerovým systémem
4. poděkování farního úřadu za spolupráci

schvaluje:
5. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 300.000 Kč na
snížení energetické náročnosti sportovní haly ve Vracově
6. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Městský informační systém – značení ulic ve
Vracově“ a schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky: AGG s.r.o.
Veselí nad Moravou, Ing. Leoš Pavlica Hodonín, Reklama online s.r.o. Hodonín
7. změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 příspěvkových organizací zřízených městem
Vracov a to čerpání investičního fondu Mateřské školy Vracov na nákup kombinovaného sporáku a
elektrické pánve a uvolnění 59.000 Kč na posílení investičního fondu VPS pro nákup podlahového
mycího stroje pro sportovní halu
v tis. Kč
Dotace města
na provoz

Z toho limit
platů
bez
zákonných
odvodů

VPS

7.500

MZŠ

Subjekt

Použití investičního fondu na:
Rekonstrukce,
modernizace,
opravy

Pořízení
nového
majetku

4.200

148

59

2.600

70

0

0

MŠ

900

51

0

175

ZUŠ

700

0

0

0

8. udělení děkovného listu a věcného daru z fondu rady žákyním Základní umělecké školy Vracov
Kateřině Harnošové, Petře Martinkové, Pavlíně Varmužové a Gabriele Moravčíkové za úspěšnou
účast v ústředním kole Národní soutěže ZUŠ – hra na lidové nástroje
9. výplatu odměny dle směrnice z mzdových prostředků ZUŠ ředitelce ZUŠ Mgr. art. Martině Krigovské
za mimořádný pedagogický úspěch, kdy její žákyně v ústředním kole Národní soutěže hudebního
oboru ZUŠ ve hře na lidové nástroje získaly tři první místa a jedno druhé
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souhlasí:
10. s vydáním obecně závazné vyhlášky Města Vracova č. 2/2012 o zajištění ochrany životního prostředí
11. s konáním sportovní akce XIX. Potulný žufan ve dnech 25. – 27.5.2012 v lokalitě Olšíčka a současně
povoluje vjezd vozidel účastníků do areálu z ulice Olšíčská
12. se zpevněním části pozemku parc.č. 3422 v ul. Drahy před domem čp. 771 pro zřízení výstavní
plochy prodávaných automobilů společnosti SyntaR s.r.o. za předpokladu, že zpevnění bude
provedeno zatravňovacími dlaždicemi podle schválené projektové dokumentace v šířce 1,5 m od
hranice pozemku parc.č. 3422

Zapsala: Jana Sádovská
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