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

VÝPIS
usnesení z 17. schůze Rady města Vracova, konané dne 25.8.2011

U s n e s e n í:

Rada bere na
1.
2.
3.
4.

vědomí:

kontrolu usnesení z minulé rady
dopis Městského úřadu Bzenec ve věci žádosti o zajištění bydlení pro občany města
informaci o reakcích vlastníků – zvažované výkupy pozemků v ulici K Rašelině
informaci o vlastnících pozemků pro výstavbu hromadných garáží u bytových domů v ul.
Borová

schvaluje:
5. dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 19. 5. 2011 – prodloužení lhůty
předložení
pravomocného
stavebního
povolení na stavbu vinného sklepa na
pozemku parc. č. 4417/29 v ul. Cihelná, které bylo vydáno veřejnou vyhláškou pod č.j.
415-330-11-3 dne 4. 8. 2011 spolu s územním rozhodnutím o umístění stavby
(
vyvěšeno dne 10. 8. 2011), a to nejpozději do 12. 9. 2011
6. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku Města Vracova parc. č. 4417/1
s manžely XXX – provedení stavby kanalizační přípojky ke stavbě vinného sklepa na
pozemku parcelní číslo 4417/29 v ul. Cihelná v obci a k. ú. Vracov, který bude postaven
na základě stavebního povolení č.j. 415-330-11-3 ze dne 4. 8. 2011, a to v souladu
s grafickou přílohou, která je nedílnou součástí této smlouvy za jednorázovou úhradu ve
výši celkem 1500 Kč, a to překopem vozovky s tím, že konečný povrch bude upraven do
původního stavu
7. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku Města Vracova parc. č. 2493/12
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy ze zámkové dlažby kladené do drtě ke garáži
na pozemku parcelní číslo 2534/1 u rodinného domu čp. 1601 v ul. Lesní v obci a k. ú.
Vracov
8. instalaci antény bezdrátového internetu na ZUŠ Vracov společnosti IBS s.r.o. za úhradu,
po projednání s ředitelkou ZUŠ

souhlasí:
9. se změnou provozovatele prodejního automatu na hřbitovní svíčky v areálu hřbitova a to
společností ADIE s.r.o. Prostějov
10. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 7.140 Kč a současně se snížením příspěvku v kap.
716 MKK, údržba o 2.513 Kč a v kap. 739 komunální služby o 4.627 Kč
11. s předběžným jednáním s vlastníky pozemků v trati Olšíčka pro možnost odkoupení
pozemků pro výstavbu spojovací cesty včetně přilehlých pozemků
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ukládá:
12. starostovi města zabezpečit umístění posledního stavu územního a regulačního plánu na
webových stránkách města, po konzultaci se stavebním úřadem
Informace do příští rady
13. starostovi města zahájit jednání ve věci optimalizace ceny energií se snahou najít
nejlevnějšího dodavatele
Informace do příští rady

Zapsala: Jana Sádovská
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