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

VÝPIS
usnesení z 18. schůze Rady města Vracova, konané dne 7.9.2011

U s n e s e n í:

Rada bere na

vědomí:

1. kontrolu usnesení z minulé rady
2. hodnotící zprávu školního roku 2010/2011 předloženou komisí školskou, mládeže a sportu
3. zprávu komise sociální a zdravotní ve věci protidrogové prevence
4. zápis komise pro životní prostředí ze dne 18.8.2011 ve věci posouzení žádostí o kácení stromů
na území města
5. dopis pana XXX ve věci návrhu na změnu smutečního hlášení městského rozhlasu
6. podnět pana XXX k zahájení řízení přezkoumání činnosti školského zařízení Mateřské školy
Vracov ve věci integrace dětí se zdravotním znevýhodněním

schvaluje:

7. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v uložení
kabelového vedení NN do části pozemků parc. č. 3654 a 4941/2 ve prospěch E.ON Distribuce,
a. s. za jednorázovou úplatu 18.000,--Kč dle původní smlouvy o budoucí smlouvě ze dne
27. 1. 2010 (stavba: Vracov – rozšíření sítě NNXXX)
8. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku Města Vracova parc. č. 2108 a 2111
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy ze zámkové dlažby a provedení stavby kanalizační
a vodovodní přípojky ke stavbě rodinného domu na pozemku parcelní číslo 1946/1 v ul. A.
Petržely/B. Němcové v obci a k. ú. Vracov, a to protlakem

souhlasí:
2

2

9. se zveřejněním záměru směny částí pozemků parc. č. 2108 (cca 12 m ) a 1946/1 (cca 13 m )
v ul. A.Petržely /B. Němcové z důvodu vhodnějšího umístění plánovaného rodinného domu na
pozemku parc. č. 1946/1 s tím, že náklady za geometrický plán nutný pro oddělení částí
směňovaných pozemků uhradí žadatelka XXX
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u k l á d á:
10. místostarostovi Ing. Dušanovi Fridrichovi projednat s panem XXX vytvoření reálné ukázky pro
posouzení kulturní komisí
Kontrolní termín: do 30.9.2011
11. ředitelce MŠ vypracovat informaci o připravenosti integrace dětí se zdravotním znevýhodněním
do MŠ
Termín do: 20.9.2011
12. ředitelce ZUŠ vypracovat koncepci rozvoje ZUŠ a dokumentovat potřebu rozšíření prostor ZUŠ
Termín do: 20.9.2011
13. rada vyjádřila nespokojenost s nevhodným ukončením sezony koupaliště a neinformováním
vedení města o tomto záměru. Starosta zabezpečí v pracovním pořádku pohovor se
zodpovědnými pracovníky
Termín do: 18.9.2011
14. tajemnici města vykonat opatření ke zlepšení informovanosti o akcích, provozu a aktuální situaci
v organizacích města na webových stránkách města
Kontrolní termín: do 30.9.2011

Zapsala: Jana Sádovská
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