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

V Ý P I S  

 usnesení z 26. schůze Rady města Vracova konané dne 23. 9. 2015   

 

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. zprávu komise kulturní o kulturní činnosti ve městě ve II. pololetí 2015 

3. žádost FC Vracov o dotaci na zajištění činnosti v roce 2015 

4. žádost TJ Sokol Vracov o dotaci na sportovní pomůcky a dresy členů oddílů 

5. žádost TJ Sokol Vracov o provedení oprav objektu kuželny 

 

s c h v a l u j e :  

6.  přijetí dotace na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí id.č. IS SFZP 15248797 
na realizaci akce ZAHRADA PANA PRŮZKUMNÍKA – ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU ve 
výši 4.118.501 Kč  

7.  vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí KÚ JMK, OŠ č.j. JMK 121115/2015 od 
zřizovatele Města Vracova o zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských 
zařízení pro školní družinu příspěvkové organizace Masarykova základní škola Vracov,  která 
se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině na žáků 90  s účinností 
od 1.10.2015 

8.  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD15-142 se společností STAVEBNÍ FIRMA 
PLUS s.r.o., kterým se mění termín dokončení stavebních prací při realizaci stavby „Vracov – 
rekonstrukce chodníku a MK v ul. Sokolská a Mlýnská“  z důvodu zvýšení rozsahu 
požadovaných prací a z důvodu pozastavení prací při provádění archeologického výzkumu 
z 29.9.2015 na 9.10.2015 

9.  krátkodobý pronájem veřejného prostranství parc.č. 5 a 6 pro provoz zábavných atrakcí 
v době hodových slavností 2015 Aleši Novému za cenu 25.000 Kč    

10.  natočení Vracovských hodů na čtyři kamery včetně leteckých záběrů z dronu dle nabídky 
firmy PLAY YOU DEAL   a.s. za cenu 30.250 Kč vč. DPH s možností zrušení smlouvy 
v případě nepříznivého počasí     

 

s o u h l a s í  : 

11.  s osazením dopravní značky „Parkoviště vyhrazeno pro zákazníky prodejny potravin Hruška“  
na pozemku parc.č. 855/1 na vlastní náklady 

12.  použití znaku Města Vracova na kuponu u známky pro přítisky dle předloženého návrhu 
Klubu filatelistů KF 06-20 Kyjov zastoupeným XXX 
 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


