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

VÝPIS
usnesení z 23. schůze Rady města Vracova, konané dne 16.11.2011
U s n e s e n í:
Rada bere na v ě d o m í :
1. kontrolu usnesení z minulé rady
2. pracovní verzi návrhů bytového domu na pozemcích parc.č. 3660/1 a 3660/2 v ul. Borová
zpracovanou Urbanistickým střediskem Brno, s.r.o.
3. pracovní návrh rozpočtu města na rok 2012 včetně jednotlivých požadavků příspěvkových
organizací a organizačních složek města
s ch v a l u je :
4. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku Města Vracova parc. č. 717/1 s XXX a
XXX – provedení stavby sjezdu (zpevněné plochy ze zámkové dlažby) k plánované novostavbě
garáže na pozemcích parc. č. 796/2, 796/3 a 717/3 v ul. Jana Husa v obci a k. ú. Vracov
5. uzavření smlouvy o užívání pozemku a uzavření budoucí smlouvy s Vodovody a kanalizacemi
Hodonín a. s. na pozemky parc. č. 4859/87 – orná půda v obci a k. ú. Vracov a parc. č. 5404/1 –
ostatní plocha v obci a k. ú. Bzenec
- souhlas k vybudování stavby „Bzenec – zkapacitnění přívodního řádu“
- budoucí věcné břemeno – právo přístupové cesty ke stavbě, tj. právo chůze a jízdy vozidel a právo
provádění zemních výkopových prací při odstraňování poruch nebo při rekonstrukci vodovodu
uloženého na těchto pozemcích
6. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v uložení
kabelového vedení NN včetně pojistkové skříně NN na části pozemku parc. č. 3654 ve prospěch
E.ON Distribuce, a. s za jednorázovou úplatu 12.000,--Kč dle původní smlouvy o budoucí smlouvě
ze dne 21. 4. 2011 (stavba: Vracov, Borová – rozšíření kNN,)
7. pronájem nebytových prostor v domě služeb na náměstí Míru čp. 1046 a to prostory bývalé cukrárny
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o velikosti 103,48 m na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za cenu 300,- Kč/m panu XXX
8. změnu smlouvy o provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp na sběrném dvoře v ul.
Potoční
9. vyhrazení parkoviště před budovou Domu dětí a mládeže v ul. Sokolská čp. 896 pro návštěvníky
DDM
10. uzavření smlouvy mezi Městem Vracov a pořadatelem zábavy na území města o složení kauce ve
výši 5.000 Kč pro úhradu případné škody na majetku Města Vracov, včetně jiných nákladů, která
bude způsobena ve dnech zábavy
souhlasí:
11. s prodloužení vodovodního řadu v ul. Cihelná v délce cca 20 bm pro možnost napojení novostavby
RD XXX a plánovaného RD XXX
ukládá:
12. vstoupit do jednání s panem XXX ve věci odkoupení části řadu 3-2 v dl. 40 bm
Zodpovídá: Ing. Miroslava Brhelová, Bc. Helena Bukovská
Kontrolní termín: 15.12.2011
13. VPS neuzavírat nájemní smlouvy na sportovní halu bez složení kauce
Zodpovídá: Richard Kolacia
Termín: trvale

Zapsala: Jana Sádovská
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