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

VÝPIS
usnesení z 21. schůze Rady města Vracova, konané dne 20.10.2011

U s n e s e n í:

Rada bere na

vědomí:

1. kontrolu usnesení z minulé rady
2. zprávu komise informační a propagační o budování informačního střediska
3. žádost občanského sdružení „Malovaný kraj“ o finanční příspěvek 10.000 Kč na vydávání
národopisného a vlastivědného časopisu Malovaný kraj v roce 2012
4. informaci o společném nákupu energií pro město a jeho příspěvkové organizace

schvaluje:
5. poskytnutí příspěvku ve výši
6.000 Kč folklornímu souboru Marýnka na činnost v roce
2011 (dopravné a údržba nástrojů a krojů)
6. poskytnutí příspěvku ve výši
10.000 Kč Moravskému rybářskému svazu, o.s. MO Vracov
na zakoupení bubnové sekačky
7. darovací smlouvu č. 02/2011 mezi dárcem (dárce si nepřál zveřejnění) a Městem Vracov o
poskytnutí daru ve výši 250.000 Kč na financování školství, tělovýchovy a sportu; po dohodě
s dárcem bude dar rozdělen takto: 170.000 Kč FC Vracov (doplatek závlah a provozní
výdaje) a 80.000 Kč na dofinancování projektu rekonstrukce kotelny pro kuželnu
8. ukončení smlouvy se s.p. Lesy ČR o poskytování poradenské služby odborného lesního
hospodáře ke dni 31.12.2011
9. uzavření smlouvy se Střední školou lesnickou a rybářskou Bzenec ve věci provedení
pokácení topolů v trati Olšíčka
10. příspěvek ZUŠ Vracov ve výši 4.446 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí 2 žákyň na
mezinárodním festivalu cimbalistů v Budapešti

souhlasí:
11. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 11.963 Kč a současně se snížením příspěvku
v kap.716 MKK údržba o 1.715 Kč, v kap. 719 správa (oprava radnice) o 893 Kč, v kap. 728
DPS opravy o 2.490 Kč a v kap. 719 komunální služby (budovy) o 6.865 Kč
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ukládá:

12. starostovi projednat s vedoucí MKK změnu provozní doby kina na základě návrhu
Informační a propagační komise
Kontrolní termín: 31.11.2011
13. starostovi města vypsat konkurzní řízení na odborného lesního hospodáře
Termín: 30.10.2011
14. starostovi zabezpečit ve spolupráci s předsedou Komise pro životní prostředí zveřejnění
informace v kabelové televizi o kácení topolů v Olšíčkách a následném ozelenění před
započetím akce
Kontrolní termín: 15.11.2011
15. starostovi zajistit ozelenění urnového háje na hřbitově z prostředku kapitoly 709
Termín: 30.10.2011

Zapsala: Jana Sádovská
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