Usnesení rady č. 1/2011 ze dne
10.1.2011
Rada:
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schválila celkové náklady a smlouvu na vypracování žádosti, včetně veškerých
podkladů, o dotaci z Operačního programu 2.1.3. - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů.
1.2. Rada obce schvaluje plán jednaní Rady obce na I. pololetí 2011.
1.3. Rada obce schválila smlouvu se společností Eurovision Engineering s.r.o. na zajištění
výběrového řízení na dodavatele projektu Regenerace veřejných ploch („zelená část“).
1.4. Rada obce schválila smlouvu o spolupráci na zajištění dotačního monitoringu pro realizaci
projektu Regenerace veřejných ploch („zelená část“) se společností Eurovision, s.r.o..
1.5. Rada obce schválila zřízení Komise pro projednávání přestupků obce Vranovice dle z.č.
200/1990 Sb., o přestupcích.
1.6. Rada obce schválila za členy Komise pro projednávání přestupků: Mgr. Peter Mrázik
(předseda), Lenka Jančová, Ing. Jan Helikar
1.7. Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí právní pomoci.
1.8. Rada obce schvaluje Smlouvu o přeložce č. 101034051 se společností E-ON.
1.9. Rada obce schválila roční odměnu za r. 2010 pro ředitele ZŠ ve výši 12.000,-Kč.
1.10. Rada obce schválila s platností od 1.1.2011 nový platový výměr pro ředitele ZŠ.
1.11. Rada obce schválila zpracování žádosti o dotaci z MMR na vybudování dětských hřišť (dle
projektu „Regenerace veřejných ploch“).
1.12. Rada obce schvaluje Smlouvu o převzetí a odstranění odpadu na zařízení zhotovitele
č. S103520030 se společností .A.S.A. Žabčice, spol. s r.o..
1.13. Rada obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. 006007/10/0ŽP ne rekonstrukci ČOV ve výši 593.100,-Kč.
1.14. Rada obce schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje č. 2212/10/OKH/1.
1.15. Rada obce schválila provedení deratizace kanalizace v ceně 20.000,-Kč.
1.16. Rada obce schvaluje dodatek č. 15 ke smlouvě o dodávce vody z veřejného vodovodu
číslo 113.
1.17. Rada obce schvaluje Smlouvu o užívání nemovitosti s Růženou Hyclovou, Strejcův sbor 253,
Židlochovice a Danou Hroznou, Kotlářská 5, Brno.
1.18. Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ATRAX
ENERGY MORAVA s.r.o. ne pozemek p.č. 2565/17.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá dále jednat s p. Petrem ve věci povolení výstavby parkovacího místa
částečně umístěného na p.č. st. 361.
T: 24.1.2011
O: Ing. Pezlar
2.2. Rada obce ukládá zpracovat stanovisko obce k „ Územní studii aglomeračních vazeb města
Brna a jeho okolí“ vypracované Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
T: 20.1.2011
O: místostarosta
2.3. Rada obce ukládá ve spolupráci s Policií ČR řešit nedovolené parkování před křižovatkou ulic
Lipová x Školní.
T: ihned
O: starosta

- 2 2.4. Rada obce uložila obnovit příkopu na celé ul. Přibická.
T: 30.4.2011
O: starosta
2.5. Rada obce uložila předat seznam nedoplatků za stočné k 31.12.2010 právní kanceláři k
soudnímu vymáhání.
T: ihned
O: starosta
2.6. Rada obce ukládá připravit motivační úkoly pro ředitele ZŠ na rok 2011.
T: ihned
O: starosta

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu o přípravě finanční zajištěnosti výstavby Domu pro seniory.
3.2. Rada obce bere na vědomí vyjádření společnosti KORDIS JMK k žádosti o změnu jízdního
řádu.

Usnesení č. 1.8. bylo schváleno 3 hlasy, pro zbývající usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové
Rady obce.

…………………………..
Ing. Jan Helikar – starosta

……………………………………
Drahomír Dofek – místostarosta

Příloha č. 1:
Vážený pane starosto,
pánové z Pozemstavu mě sdělili, že posoudili celou situaci a mají vážný
zájem o projekt. Začátkem ledna chtějí přijet na oficiální jednání, kde
chtějí kromě jiného projednat otázku zajištěnosti - obsazenosti domova pro
seniory a představu města o investování prostředků do projektu z městského
rozpočtu.
Mluvil jsem i s p. Fuxem a ten mě sdělil, že pokračují s přípravou projektu
na jejich straně a začátkem ledna by rovněž chtěli přijet na jednání za
Vámi. Takže zač. ledna Vám zavolám a domluvíme termíny.
Ještě jednou Vám přeji krásné svátky a srdečně zdravím
Ing. Juraj Tréger, CSc.,
člen dozorčí rady
na základě plné moci
REAL SPEKTRUM, a.s

