
Stránka 1 z 2 
 

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

 

 

V Ý P I S 

usnesení z 46. sch ůze Rady m ěsta Vracova, konané dne 8.11.2012  

 

Bere na v ědomí:  
 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 
2. zprávu komise pro výstavbu a majetek města ve věci přípravy investičních akcí  
3. zprávu komise kulturní ve věci kulturní činnosti ve II. pololetí  
4. návrh č. 1 rozpočtu města Vracova na rok 2013 
5. dopis paní XXX k počtu dětí v mateřské škole 

 
 
s c h v a l u j e:   

 
6. členy a náhradníky komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky “Rozšíření separace 

bioodpadů“: Ing. Vladimír Trunda, Ing. František Svoboda, Jaromír Repík, Ing. Miroslava 
Brhelová a Ing. Petr Loprais 

7. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 855/1 se společností 
– Quantum Solis s.r.o. provedení stavby úpravy stávajícího sjezdu k objektu čp. 199 na 
pozemku parc. č. 495/6 na náměstí Míru a současně revokuje bod usnesení – bod 13. z 43. 
schůze Rady města Vracova ze dne 27. 9. 2012 z důvodu změny v osobě investora 

8. uzavření smlouvy o výpůjčce domu čp. 232 (vracovská jizba II) na pozemku parc. č. 524 a 
pozemku parc. č. 524 – zastavěná plocha a nádvoří v ul. Zahumenská občanskému sdružení 
FS Lipina, IČO 65744519 za účelem schůzové, administrativní a kulturní činnosti podle stanov 
výpůjčitele, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

9. úpravu platu  Mgr. Zdeňku Hlavsovi, řediteli příspěvkové organizace MZŠ Vracov,  v souladu 
se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a  nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (přiznání  
osobního příplatku) 

10. změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 příspěvkových organizací zřízených 
městem Vracov a to čerpání finančních prostředků ve výši 17.000 Kč z investičního fondu MŠ 
Vracov na nákup zařízení do školní jídelny a zvýšení limitu na platy MŠ Vracov o 4.000 Kč, 
čerpání investičního fondu MZŠ Vracov ve výši 150.000 Kč  na nákup myčky na nádobí 
s příslušenstvím, dále stanovení limitu na platy ZUŠ Vracov 

v tis. Kč 

Subjekt Dotace města  
na provoz 

Z toho limit 
platů bez 
zákonných 
odvodů 

Použití investičního fondu na: 

Rekonstrukce, 
modernizace, 
opravy 

Pořízení 
nového 
majetku 

VPS 7.500 4.200 148 284 

MZŠ 2.600 70 0 150 

MŠ 900 55 0 242 

ZUŠ 700 20 0 670 
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11. pořízení technického vybavení pro digitalizaci infokanálu Vracovské televize dle předložené 
nabídky v ceně 93.500 Kč (transmodulátor NOEL s.r.o., počítačová sestava IBS s.r.o.) 

 
s o u h l a s í :  
 

12. s přijetím daru části pozemku parc.č. 194/2 o výměře cca 25 m2 v ulici Komenského od XXX 
za účelem uvedení do souladu majetkových a uživatelských vztahů zahrady u MZŠ Vracov za 
předpokladu úhrady nákladů spojených s převodem Městem Vracov 

 

 

u k l á d á :  

 

13. starostovi a tajemnici města zahájit jednání o možnosti odkupu pozemků za areálem 
Masarykovy základní školy Vracov 

Termín: 30.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


