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

VÝPIS
usnesení z 20. schůze Rady města Vracova, konané dne 6.10.2011

U s n e s e n í:

Rada bere na

vědomí:

1.
2.
3.
4.

kontrolu usnesení z minulé rady
zprávu kulturní komise o kulturní činnosti ve II. pololetí roku 2011
zprávu komise pro životní prostředí ve věci povolování kácení stromů
žádost paní XXX o poskytnutí půjčky na opravu domu čp. 845 (město nemá zřízen bytový
fond, ze kterého lze poskytovat půjčky na opravy a modernizace bytů)
5. podanou výpověď z nájmu nebytových prostor v Domě služeb čp. 1046 XXX, nájem skončí
k 31.12.2011

schvaluje :
6. zpracování projektové dokumentace „Záliv u základní školy ul. Komenského Vracov“
projektantem Ing. Jindřichem Hochmanem za cenu 12.000 Kč včetně DPH
7. smlouvu o grantovém příspěvku mezi MND a.s.. a Městem Vracov o poskytnutí daru ve výši
40.000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce kotelny bývalé základní školy Vracov“
8. výsledek provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce kotelny
bývalé základní školy Vracov, kotelna pro kuželnu“ s tím, že nejvýhodnější nabídku
předložila firma Radmil CZ, s.r.o. s nabídkovou cenou 287.927 Kč
9. poskytnutí příspěvku ve výši 3.000 Kč TJ Sokol Vracov, oddílu stolního tenisu za pronájem
herny ve Strážnici pro možnost uskutečnění mistrovských utkání ve dnech 15. a 16.10.2011
a 25.2.2012, kdy jsou ve sportovní hale pořádány Vracovské hody a Ples města Vracova a
současně snížení výdajů v kap. 716 kulturní akce
10. poskytnutí příspěvku ve výši
2.000 Kč jako sponzorský dar na reprezentaci žáků
Masarykovy základní školy Vracov, kteří se zúčastní 15. Ročníku štafetového maratónu o
Pohár Emila Zátopka v Hroznové Lhotě z fondu rady města
11. doplnění komise rady města školství, mládeže a sportu o člena Petra Mezihoráka
12. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku Města Vracova parc. č. 2769
s XXX – provedení stavby sjezdu a stavby parkovacího místa k RD čp. 517 na pozemku
parcelní číslo 2671 v obci a k. ú. Vracov
13. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích Města Vracova parc. č. 1356/48
a 1356/74 se XXX – provedení stavby (oprava) kanalizační přípojky k RD čp. 1433 v ul.
Skoronská v obci a k. ú. Vracov, za jednorázovou úhradu ve výši celkem 1000 Kč, a to
překopem vozovky s tím, že stavebník upraví konečný povrch překopu dodlážděním
14. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku Města Vracova parc. č. 3396
s manžely XXX a XXX – provedení stavby zpevněné plochy ze zámkové dlažby, přípojky
kanalizace, vody, plynu a NN k RD čp. 1234 v ul. Hodonínská v obci a k. ú. Vracov
15. jednostrannou výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v Domě služeb na náměstí
Míru 1046 s XXX, která je v prodlení s placením nájemného a úhradou služeb spojených s
nájmem
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16. zpracování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření I.1.2 Investice do lesů
společností AQE advisors, a.s. za cenu za cenu 24.000 Kč (záloha 12.000 Kč, doplatek
12.000 Kč pouze v případě kladného vyřízení dotace), jedná se o dotaci na pořízení stroje
pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků (malotraktor včetně potřebného
vybavení v ceně cca 750.000 Kč)
17. návrh rozšíření urnového háje na městském hřbitově včetně návrhu na ozelenění,
zpracovaného komisí pro životní prostředí

neschvaluje :
18. poskytnutí příspěvku ve výši 12.000 Kč na neinvestiční náklady Obci Skoronice za 2 děti
navštěvující mateřskou školu ve Skoronicích

souhlasí :
19. s dofinancováním projektu „Rekonstrukce kotelny bývalé základní školy Vracov, kotelna pro
kuželnu“ ve výši 247.927 Kč z kap. 740, výdaje upřesněné v průběhu roku
20. se zveřejněním záměru krátkodobého pronájmu (3 měsíce) volných nebytových prostor
v Domě služeb na náměstí Míru čp. 1046

ukládá:

21. připravit ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí relaci do kabelové televize Vracov o
realizaci záměru ozelenění a výsadby stromů a keřů ve Vracově
Odpovídá: starosta
Termín: do 25.10.2011

Zapsala: Jana Sádovská
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