Anonymizováno dle zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

VÝPIS
usnesení z 15. schůze Rady města Vracova konané dne 9.5.2019

1) Rada města Vracova schvaluje program 15. schůze Rady města Vracova.
2) Rada města Vracova bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé rady. Zápis

z minulé schůze RM ověřil pan radní Mgr. Zdeněk Hlavsa a nevznesl žádnou
připomínku. Zápis se tím považuje za schválený.
3) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu o činnosti škol za rok 2018“, které

předložili ředitelka MŠ Vracov a ředitelé MZŠ Vracov a ZUŠ Vracov.
4) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu o činnosti Městské policie Vracov“,

kterou předložili strážníci pan Stanislav Lunga a pan Martin Pres.
5) Rada města Vracova schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu
města ve výši 15.000 Kč Folklornímu souboru Lipina, spolek, IČ: 65744519, na
úhradu energií za rok 2019 ve zkušebně v ulici Záhumenská 644.
6) Rada města Vracova schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele

veřejné zakázky „Vracov – rekonstrukce MK ul. Radniční, Záhumenská a Baráky“
firmu STRABAG a.s.
7) Rada

města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Vracov
a STRABAG, a.s., IČ: 60838744 dle provedeného výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu pro stavbu: „Vracov – rekonstrukce MK ul. Radniční,
Záhumenská a Baráky“ za nabídkovou cenu 3.264.454,81 Kč vč. DPH.

8) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o provedení archeologického

dohledu a výzkumu č. A-201922 mezi Městem Vracov a Masarykovým muzeem
v Hodoníně, příspěvková organizace, IČ: 00090352 – provedení archeologického
dohledu a výzkumu při zemních pracích spojených se stavbou „Vracov –
rekonstrukce MK ul. Radniční, Záhumenská a Baráky“ a „Vracov – vodovod Baráky,
Záhumenská“ v k. ú. Vracov.
9) Rada města Vracova souhlasí s navýšením prostředků na vícepráce ve výši

3.904 Kč bez DPH při realizaci schválené zakázky – ochrana fasády proti ptactvu na
budově sportovní haly v ulici Sokolská, kterou provedla firma JAKEŠ CZ s.r.o. Plzeň.
Tento bod Rada města doporučuje ke schválení ZM na svém nejbližším zasedání.
10) Rada města Vracova souhlasí s uvolněním částky ve výši 196.020 Kč do fondu

investic VPS z kapitoly 739 strojních investic rozpočtu města.
11) Rada města Vracova souhlasí s uvolněním částky ve výši 9.855 Kč z rozpočtu města

z kapitoly 739 komunální služby – oprava smuteční síně do fondu investic VPS.
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12) Rada města Vracova schvaluje úpravu vstupného na koupaliště pro sezónu 2019

a to v položce dospělí celodenní ze 40 Kč na 50 Kč.
13) Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11. 6. 2018

s XXX na byt č. 5 v Domě s pečovatelskou službou Vracov, Luční 1590, Vracov,
kterým se mění čl. III. odst. 1 smlouvy takto: „Tato nájemní smlouva se uzavírá na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet prvého dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.“
14) Rada města bere na vědomí nabídku XXX na odkoupení spoluvlastnických podílů na

pozemcích parc. č. 747/3, 747/4, 4872/15 a 5159/8 v obci a k. ú. Vracov.
15) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku

parc. č. 4833/4 v obci a k. ú. Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky
k rodinnému domu čp. 1414, který je součástí pozemku parc. č. 769 v ul. Bzenecká
v obci a k. ú. Vracov.
16) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích

parc. č. 856, 3952/1 a 838/3 v obci a k. ú. Vracov se XXX, XXX, XXX, XXX, XXX,
XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, manž. XXX a XXX, XXX a XXX – provedení stavby
vodovodní přípojky k jiné stavbě (vinnému sklepu ev. č. 5), která je součástí pozemku
parc. č. 838/1 v ul. Baráky v obci a k. ú. Vracov, a to překopem, bez úhrady z důvodu
plánované rekonstrukce komunikace.
17) Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s XXX o pronájmu 1 ks vitríny

chlazené výstavní na víno za nájemné ve výši 1.000 Kč za účelem použití na
soukromé akci dne 25.5.2019.
18) Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s XXX o pronájmu 1 ks vitríny

chlazené výstavní na víno za nájemné ve výši 1.000 Kč za účelem použití na
narozeninách dne 8.6.2019.
19) Rada města bere na vědomí žádost manželů XXX a XXX a žádost manželů XXX a

XXX o odprodej částí pozemků parc. č. 38 a 39 v obci a katastrálním území Vracov,
na kterých se nachází stavby garáží dosud nezapsané v katastru nemovitostí a
ukládá vyzvat žadatele k doložení listin prokazujících vlastnictví garáží.

Zapsala: Jana Sádovská
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