Rada č. R-10/18.22
Informace starosty, Obecního úřadu, návrhy členů rady obce,
Rada obce byla seznámena a vzala na vědomí:

- úhrada dopravní obslužnosti obce Zlínskému kraji za rok 2019 ve výši 302.000,Kč (418/19)

- obdržení ceny za výstavu fotografií Dalibora Gregora „Jízda králů – hrdost,
úcta, tradice“ na veletrhu FOR HORSE, za vynikající prezentaci kulturního
dědictví (417/19)

- mezitimní účetní závěrka ZŠ a MŠ Vlčnov ke dni 31.3.2019 (438/19)
- stížnost na člena zastupitelstva a rady obce (396/19)
- vydání koordinovaného závazného stanoviska pro územní rozhodnutí ZTV Vlčnov,
lokalita Bl 13 – 1. etapa (422/19)

- výsledek zpracování analýzy obsahu a náročnosti činností příspěvkové organizace
a pracovních pozic zaměstnanců KSK Vlčnov - personální audit (343/19)

- Chráněné bydlení Luhačovice, žádost o finanční podporu klientů (375/19)
- výměna čerpadla kanalizace na koupališti, opravy chodníků, vzduchové trampolíny,
provoz bufetu, doplnění inventáře koupaliště o sprchy k hřišti, reklamace
brodítek a chodníků,

- mapy na informační panely a informační systém obce
- poskytnutí stromů na „máje“ občanům obce za úplatu
- postup při zřizování mezideponie stavební suti, zakládání černých skládek
- akce „Ukliďme Česko“ organizovaná KSK a vedoucím turistického kroužku při ZŠ
Vlčnov, panem učitelem Trtkem

- noví zaměstnanci obce, správce hřbitova a samostatná účetní
- dokončení výměny oken na budově č.p. 477 „Měšťanka“
Usnesení rady obce
Usnesení č.
R-109/10/18.22
ze dne
24.04.2019

Rada obce Vlčnov
I. rozhodla
přijmout, na základě darovací smlouvy mezi obcí Vlčnov jako
obdarovaným a Základní organizací Českého zahrádkářského
svazu Vlčnov, ev.č. 611020, Vlčnov 1135, 687 61 Vlčnov, IČ
44019114 jako dárcem, soubor movitých věcí zpracovny ovoce
v objetu na č.p. 1135 Vlčnov, z důvodu ukončení činnosti
organizace, v celkové hodnotě 8.700,- Kč
II. pověřuje
podpisem smlouvy starostu obce a souvisejícími úkony

Usnesení č.
R-110/10/18.22
ze dne
24.04.2019

Rada obce Vlčnov
I.schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi obcí Vlčnov jako kupujícím a
ALTECH, spol. s r. o., IČ 46344861, sídlo Bánov č.p. 479,
678 64 Bánov, jako prodávajícím šikmé schodišťové plošiny
(„Enviromentální zahrada ZŠ Vlčnov – bezbariérovost“, cena
531.190,- Kč )
II. pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony

Usnesení č.
R-111/10/18.22

Rada obce Vlčnov
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ze dne
24.04.2019

I.schvaluje
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 18/2018 mezi obcí
Vlčnov jako objednatelem a Ing. Alenou Vránovou, IČ
71763384, sídlo Zástřizly 41, 768 05 Koryčany, jako
dodavatelem díla zpracování projektové dokumentace
(„Enviromentální zahrada ZŠ Vlčnov – vegetační úpravy“,
cena díla 75.020,- Kč bez DPH), změna termínu dokončení
díla
II. pověřuje
starostu obce uzavřením dodatku smlouvy a souvisejícími
úkony

Usnesení č.
R-112/10/18.22
ze dne
24.04.2019

Rada obce Vlčnov
I. schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi obcí Vlčnov jako dárcem a
spolkem Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z.s., se
sídlem: tř. Massarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou,
IČO: 07889763 ve výši 3.000,- Kč na Slavnosti bratrství
Čechů a Slováků v roce 2019
II. pověřuje
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

Usnesení č.
R-113/10/18.22
ze dne
24.04.2019

Rada obce Vlčnov
I. rozhodla
uzavření dodatku č.1 smlouvy mezi obcí Vlčnov jako
pronajímatelem a Araver CZ s.r.o., se sídlem Vlčnov 556,
687 61 Vlčnov IČ:60713224 jako nájemcem pozemku parc. č.
2108 v k.ú. Vlčnov z důvodu vynětí nájmu pozemku parc. č.
2123 v k.ú. Vlčnov, který je v majetku nájemce, cena nájmu
se snižuje poměrně na 750,- Kč/rok
II. pověřuje
uzavřením dodatku smlouvy a souvisejícími úkony starostu
obce

Usnesení č.
R-114/10/18.22
ze dne
24.04.2019

Rada obce Vlčnov
souhlasí
s přerušením provozu Mateřské školy ve Vlčnově v době od
8.7. - 9.8. 2019 (dovolená, opravy a úklid spodních tříd)

Usnesení č.
R-115/10/18.22
ze dne
24.04.2019

Rada obce Vlčnov
doporučuje Zastupitelstvu obce Vlčnov schválit
mimořádné finanční výdaje pro Klub sportu a kultury Vlčnov
ve výši 1.134.000,- Kč na na pořízení 600 ks židlí do sálu

Usnesení č.
R-116/10/18.22
ze dne
24.04.2019

Rada obce Vlčnov
souhlasí
s přijetím darů pro Základní školu a Mateřskou školu
Vlčnov, příspěvková organizace ve výši 15.000,- Kč na
„Školní akademii 2019“ od manželé Pešlovi 10.000,- Kč,
PICADO CZ, s.r.o. Nový Jičín 2.000,- Kč, Antonín Tykal,
Vlčnov 82, 1.000,- Kč a YARO UH, s.r.o. Uherský Ostroh
2.000,- Kč

Usnesení č.
R-117/10/18.22
ze dne
24.04.2019

Rada obce Vlčnov
doporučuje Zastupitelstvu obce Vlčnov
zabývat se návrhem Jana Zhoře, bytem Vlčnov 898, na
pořízení změny územního plánu, vedeného pod č.j. OUVL0415/2019, nejdříve po doložení dohody o přeložení vedení
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VN na pozemku navrhovatele, parc. č. 649/1 v k.ú. Vlčnov,
mezi navrhovatelem a provozovatelem vedení VN
Usnesení č.
R-118/10/18.22
ze dne
24.04.2019

Rada obce Vlčnov
provádí, na základě zmocnění Zastupitelstva obce Vlčnov,
pod usnesením č.Z-080/12/10.14 a Z-185/19/1418, rozpočtové
opatření č. 05/2019 následovně:
Příjmy

CZK

Pol.

úz

4111

98348

Dotace na volby do Evropského parlamentu

Celkem příjmy navýšení

58000
58000

Výdaje
Par.

úZ

6117

98348

Volby do Evropského parlamentu

Celkem výdaje navýšení

58000

Financování 8115
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