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

VÝPIS
usnesení z 19. schůze Rady města Vracova, konané dne 23.9.2011

U s n e s e n í:

Rada bere na

vědomí:

1. kontrolu usnesení z minulé rady
2. vyjádření ředitelky MŠ Vracov k podnětu pana XXX ve věci integrace dětí se zdravotním
znevýhodněním
3. písemnou rezignaci MUDr. Ivo Mlejnka na mandát člena zastupitelstva, novým členem
Zastupitelstva města Vracova se stává náhradník Petr Mezihorák

schvaluje:
4. zpracování energetického auditu „Sportovní haly Vracov“ projektantem Ing. Milanem
Malíkem za cenu 53.500 Kč, úpravu projektové dokumentace pro zateplení projektantem
Ing. Jaroslavem Kratochvílou za cenu 49.440,- Kč a zpracování žádosti o dotaci z OPŽP
oblast podpory 3.2.1. společností Europrofin s.r.o. za cenu za cenu 42.000 Kč
5. krátkodobý pronájem veřejného prostranství parc.č. 5 a 6 pro provoz zábavných atrakcí
v době hodových slavností 2011 Aleši Novému za cenu 25.000 Kč
6. poskytnutí příspěvku ve výši 6.000 Kč folklornímu souboru Vracovjan na činnost v roce 2011
(obnova součástí krojů a propagace)
7. uzavření bezúplatné smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města Vracova parc. č.
3114/1 s XXX - provedení kanalizační přípojky, a to překopem vozovky bez potřebného
doasfaltování k rodinnému domu čp. 818 na pozemku parc. č. 3121 v ul. Lipinská
8. ukončení nájmu bytu č.3 v domě zvláštního určení DPS čp.1590 s paní XXX a panem XXX
dohodou ke dni 30.9.2011
9. uzavření nájemní smlouvy bytu č.3 v domě zvláštního určení DPS čp.1590 s paní XXX a
paní XXX na dobu neurčitou ode dne 1.10.2011 (jedná se o výměnu z bytu č.18)
10. uzavření nájemní smlouvy bytu č.18 v domě zvláštního určení DPS čp.1590 s paní XXX,
Vracov na dobu neurčitou ode dne 1.10.2011
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souhlasí
11. s podáním žádosti Domu dětí a mládeže Vracov o nadační příspěvek z Nadace VIA program "Místo, kde žijeme" v roce 2012 pro realizaci p rojektu „Sportovně relaxační zóna
při DDM Vracov na pozemku parc.č. 162 ve vlastnictví města
12. s vyplacením shromážděných finančních příspěvků ve výši 18.596 Kč na obnovu bytového
vybavení p. XXX v hotovosti
13. s uveřejněním dokumentu „ …..nám se to neMůže stát …..“ Občanského sdružení Krok ve
Vracovské kabelové televizi za úhradu 1.000 Kč za zapůjčení
14. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 22.347 Kč a současně se snížením příspěvku
v kap.716 kulturní akce o 9.331 Kč, v kap. 719 správa (údržba radnice) o 3.655 Kč, v kap.
719 hasiči o 2.480 Kč a kap. 739 komunální služby (budovy) o 6.881 Kč

ukládá:
15. projednat s MZŠ Vracov uskutečnění přednášky po relaci dokumentu „…..nám se to neMůže
stát …..“ Občanského sdružení Krok ve Vracovské kabelové televizi na SRPŠ schůzi s rodiči
a paní Čamlíkovou

Zapsala: Jana Sádovská
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