Rada č. R-05/18.22
Informace starosty, Obecního úřadu, návrhy členů rady obce,
Rada obce byla seznámena a vzala na vědomí:

- situaci týkající se kontejnerů na tříděný odpad rozmístěných po
obci
- žádost o změnu územního plánu (Zhoř), k vyjádření na odbor územního
plánování
- informace o postupu prací na zřízení skládky suťi
- zajištění obsluhy bufetu Vlčnovského koupaliště na sezonu 2019
Usnesení rady obce
Usnesení č.
R-48/05/18.22
ze dne
04.01.2019

Rada obce Vlčnov
I. schvaluje
smlouvu č. 9900090663_1/VB o zřízení věcného břemene k
pozemku parc. č. 4552/4 v k.ú. Vlčnov zapsaného na LV č.
10001 za účelem zřízení a provozování plynárenského
zařízení a práva vstupovat a vjíždět na dotčený pozemek, za
úplatu ve výši 1.200,- Kč bez DPH, pro oprávněného GasNet,
s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ 27295567, (investor Jakub Tománek, ing. Šárka
Tománková, Vlčnov 1330)
II. pověřuje
podpisem smlouvy a dalších souvisejících úkonů starostu
obce

Usnesení č.
R-49/05/18.22
ze dne
04.01.2019

Rada obce Vlčnov
I. schvaluje
dodatek č. 1 Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností
mezi obcí Vlčnov a firmou Slovácké vodárny a kanalizace,
a.s., se sídlem Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 49453866, pro rok 2019, úhrada nákladů za provoz ČOV
II. schvaluje
dodatek č. 2 Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností
mezi obcí Vlčnov a firmou Slovácké vodárny a kanalizace,
a.s., se sídlem Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 49453866, rozšíření stokové sítě (stoka A4-2-1)
III. pověřuje
uzavřením dodatků dohody a souvisejícími úkony starostu
obce

Usnesení č.
R-50/05/18.22
ze dne
04.01.2019

Rada obce Vlčnov
pověřuje
starostu obce zajištěním provedení personálního auditu v
Klubu sportu a kultury Vlčnov, příspěvková organizace a na
Obecním úřadu Vlčnov

Usnesení č.
R-51/05/18.22
ze dne
04.01.2019

Rada obce Vlčnov
rozhodla
vyhovět žádosti Charity Uherský Brod, IČ 48489336 o
spolupráci na akci “12.Charitní ples“ dne 15.2.2019 ve
Vlčnově, prostřednictvím příspěvkové organizace Klub sportu
a kultury Vlčnov(výtěžek plesu bude použit na provoz

Obec Vlčnov
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Charitního domu Vlčnov)
Usnesení č.
R-52/05/18.22
ze dne
04.01.2019

Obec Vlčnov

Rada obce Vlčnov
schvaluje
uspořádání akce „Setkání důchodců“ dne 10.2.2019 ve 14.00
hod v KSK Vlčnov
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