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

VÝPIS
usnesení z 44. schůze Rady města Vracova, konané dne 11.10.2012

U s n e s e n í:

Rada bere na

vědomí:

1. kontrolu usnesení z minulé rady
2. žádost XXX o pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska Vracov
3. informaci o stavu projednávání dokumentace územního řízení o projektu „Revitalizace
vnitrobloku náměstí Míru“

schvaluje:
2

4. uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 997/3 – orná půda o výměře 47 m , 997/4 –
2
2
orná půda o výměře 47 m , 997/5 – orná půda o výměře 34 m , 997/6 – orná půda o výměře
2
2
35 m , a 997/7 – orná půda o výměře 39 m v obci a katastrálním území Vracov za účelem
užívání pozemků jako zahrady pro manželé XXX a XXX, Vracov za cenu 150,- Kč/rok na
dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou
5. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 2816 s XXX –
provedení stavby kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 432 na pozemku parc. č. 2803/1
v ul. Lipinská, překopem za jednorázovou úhradu 2000,--Kč podle přiloženého projektu
z 24.9.2012
6. podání výzvy pro výběr zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení
„Bezbariérové chodníky a přechody ve Vracově“ dle přílohy č. 1
7. podání výzvy pro výběr zpracovatele projektové dokumentace – studie a pro stavební
povolení „Polyfunkční centrum na náměstí Míru“ dle přílohy č. 2
8. dodavatele akce „Snížení energetické náročnosti sportovní haly – rekonstrukce cvičebního
sálu“ příspěvkovou organizaci Veřejně prospěšné služby Vracov

neschvaluje:
9. poskytnutí příspěvku XXX na vybudování kanalizační přípojky k domu čp. 432

souhlasí:
10. s přijetím finančního daru ve výši 150.000 Kč do vlastnictví Masarykovy základní školy Vracov
od XXX
11. se zařazením požadavku pořízení dopravního vozidla pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů Vracov do rozpočtu města v roce 2013
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nesouhlasí:
12. s návrhem na zvýšení dříve dohodnuté ceny o 3.000 Kč za hudební produkci skupiny
Vermona na plese města v roce 2013

ukládá:
13. projednat s XXX uzavření smlouvy o pronájmu od 1.11.2012
Odpovídá: starosta města
Termín do: 25.10.2012
14. prověřit místním šetřením možnost připojení kanalizace k rodinnému domu čp.611 společně
s domem čp.833 na kanalizaci v ulici Příční resp. Lipinské
Odpovídá: Ing. Petr Loprais
Termín do: 25.10.2012
15. vyzvat folklorní soubor Lipina k projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na dopravu na
Mezinárodní folklorní festival v Karlových Varech
Odpovídá: Ing. Miroslava Brhelová
Termín do: 25.10.2012
16. řediteli Masarykovy základní školy Mgr. Zdeňku Hlavsovi informovat radu předem o
plánovaném využití poskytnutého finančního daru
Odpovídá: Mgr. Zdeněk Hlavsa
17. projednat se společností E.ON zásobování vnitrobloku náměstí Míru elektrickou energií
VN/NN (změna trasy VN, transformátor pro živnostenské domy)
Odpovídá: starosta města
Termín do: 18.10.2012

Zapsala: Jana Sádovská
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