Rada č. R-37/14.18
Informace starosty, Obecního úřadu, návrhy členů rady obce,
Rada obce byla seznámena a vzala na vědomí:
-

mezitimní účetní závěrka Základní škola a Mateřská škola Vlčnov,
příspěvková organizace, sestavená ke dni 30.9.2016 (876/16)

-

Vyhodnocení stavu územního plánu po čtyřech letech

-

Postupné osazování plůtků kolem dětských hřišť v obci

-

Osazena socha kapelníka ve vinohradech

-

realizace nové výsadby na hřbitově

-

Dokončení rekonstrukce obecní búdy

-

Zahájena rekonstrukce povrchu cesty u kapličky ve vinohradech

-

Pokračování v projektu koupaliště, seznámení s projektovou
dokumentací

-

Zpracování energetického posudku hasičské zbrojnice

-

Realizace osazení samostatného vodoměru pro byty nad MŠ Vlčnov

Usnesení rady obce
Usnesení č.
R-437/37/14.18
ze dne 27.10.2016

Rada obce Vlčnov
I. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Vlčnov jako objednatelem
a D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., se sídlem
Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 – Karlín,IČ 26760312,
jako dodavatelem (kanalizační přípojka pro areál plovárny
Vlčnov, PD pro ohlášení stavby), cena 77.500,- Kč bez DPH,
II. pověřuje
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

Usnesení č.
R-438/37/14.18
ze dne 27.10.2016

Rada obce Vlčnov
I.rozhodla
na základě vyhlášeného záměru č. 02/2016 uzavřít smlouvu
na pacht pozemku ve vlastnictví obce Vlčnov parc. č. 822 o
výměře 42 m2 v k.ú. Vlčnov ve prospěch František Zemek,
bytem V.Volfa 13/1300, 370 05 České Budějovice,
II. stanovuje
- pachtovní doba neurčitá
- cena pachtu 1,- Kč/m2/rok
- využití pozemků zahrada
III. souhlasí
s rekonstrukcí oplocení předzahrádky v jejím původním
půdorysu, jejíž součástí je předmětný pozemek
IV. pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy

Usnesení č.
R-439/37/14.18
ze dne 27.10.2016

Rada obce Vlčnov
schvaluje
vybudování parkovacího místa na části parc. č. 3378 u domu
č.p. 1044, který se nachází na parc. č. 3359 vše v k.ú.
Vlčnov, dle předloženého návrhu (OUVL-878/2016), na
náklady a z materiálu žadatele

Usnesení č.
R-440/37/14.18
Obec Vlčnov

Rada obce Vlčnov
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ze dne 27.10.2016

rozhodla
vyhlásit záměr na pacht pozemků v k.ú. Hluk:
1. parc. č. 4379/1 (orná půda) o výměře 25.485 m2;
2. parc. č. 4381 (orná půda) o výměře 1.476 m2;
- nabídky v zalepené obálce s označením „PACHT HLUK 2016“
- kritérium (cena a využití pozemků)
- pachtovní doba 7 let
- nabídky je možno podat i na jednotlivé pozemky v
uzavřených obálkách do 14.11.do 12.00 na podatelně OÚ

Usnesení č.
R-441/37/14.18
ze dne 27.10.2016

Rada obce Vlčnov
rozhodla
vyhlásit záměr na pronájem prostor k podnikání ordinace
zubního lékaře s příslušenstvím o rozloze 89,2 m2 v budově
č.p. 1045 stojící na parc. č. 1702 v k.ú. Vlčnov pro MUDr.
Jiří Kučera s.r.o., se sídlem Rolnická 2152, 688 01
Uherský Brod, IČ 05342911, za totožných podmínek smlouvy
ze dne 5.3.2001 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.7.2001
mezi obcí Vlčnov a MUDr. Jiřím Kučerou, IČ 70912343.

Usnesení č.
R-442/37/14.18
ze dne 27.10.2016

Rada obce Vlčnov
stanovuje
složení dílčích komisí pro inventarizaci majetku a
peněžních prostředků obce Vlčnov k 31.12.2016, dle přílohy

Usnesení č.
R-443/37/14.18
ze dne 27.10.2016

Rada obce Vlčnov
schvaluje program zastupitelstva obce dne 11.11.2016 v
17.00 hodin (pátek)
•
zahájení
•
provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva
•
zpráva o činnosti Rady obce Vlčnov
•
zprávy o činnosti příspěvkových organizací obce
•
prodej části pozemku
•
udělení ceny obce, schválení jednotlivých nominací
•
informace na vědomí zastupitelstva
•
diskuse
•
závěr

Usnesení č.
R-444/37/14.18
ze dne 27.10.2016

Rada obce Vlčnov
provádí, na základě zmocnění Zastupitelstva obce Vlčnov,
pod usnesením č. Z-080/12/10.14 ze dne 26.11.2012,
rozpočtové opatření č. 12/2016 následovně:
Příjmy

CZK

Pol.

úz

4111

98193

dotace na volby do Krajského zastupitelstva

Celkem příjmy navýšení

48000
48000

Výdaje
Par.

úz

6115

98193

Volby do zastupitelstev ÚSC

48000

Celkem výdaje navýšení

48000

Financování

Obec Vlčnov

0
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