Anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
VÝPIS
usnesení z 43. schůze Rady města Vracova, konané dne 27.9.2012

U s n e s e n í:
Rada bere na

vědomí:

1.
2.
3.
4.

kontrolu usnesení z minulé rady
zprávu komise školské, mládeže a sportu o hodnocení školního roku 2011/2012
časový plán zasedání rady a zastupitelstva ve II. pololetí 2012
návrh hodového výboru na udělení Pamětního listu paní Marii Šestákové za zásluhy udržování
vracovského kroje
5. návrh XXX na změnu územního plánu v ul. Husova parc.č. 752

schvaluje:
6. výběr dodavatele veřejné zakázky na dodávku městského informačního systému – značení
ulic ve Vracově I.etapa s tím, že nejvýhodnější nabídku předložila firma HICON – dopravní
značení s.r.o.
7. zvýšení příspěvku stárkům na hodové zvykosloví a to: svobodný stárek 13.000 Kč, svobodná
stárka 11.000 Kč a ženatí stárci 11.000 Kč
8. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění,
a) schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení pro základní školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Masarykova
základní škola Vracov, která se týká snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole
z 720 na 500 žáků s účinností od 1.11.2012
b) pověřuje ředitele příspěvkové organizace Masarykova základní škola Vracov k podání
výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství
9. uzavření smlouvy na zpracování územní studie „Vracov – Olšíčka“ s Ing. arch Martinem
Navrkalem
10. poskytnutí příspěvku Klubu důchodců Vracov na činnost klubu v roce 2012 ve výši 5.000 Kč
11. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provozu sběrného dvora odpadů Vracov, kterým se
upravuje označení nemovitosti čp. 1684 v ulici Potoční
12. udělení plné moci Ing. Radce Roubcové k zastupování Města Vracova ve věci vyřízení a
převzetí stanoviska správce povodí k požadovanému nakládání s vodami, které bude tvořit
přílohu žádosti o povolení k nakládání s povrchovými vodami nebo podzemními vodami nebo
jeho změnu – „Vodní plocha Vypálený“
13. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc.č. 855/1 se společností
ODEX s.r.o. – provedení stavby úpravy stávajícího sjezdu k objektu sídla firmy čp. 199 na
pozemku parc.č. 495/6 na náměstí Míru

neschvaluje:
14. poskytnutí příspěvku Centru pro rodinu a sociální péče Hodonín na provoz služby Sociální
rehabilitace v roce 2012
souhlasí:
15. s převodem případné úspory příspěvku příspěvkové organizaci MZŠ Vracov na rok 2012
(cca 350.000 Kč) do rezervního fondu organizace na opravu šaten v roce 2013
16. s vybudováním koncertního sálu v budově ZUŠ
Zapsala: Jana Sádovská
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