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Anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

V Ý P I S  

 usnesení ze 4. sch ůze Rady m ěsta Vracova konané dne 12. 12. 2014    

 

 

 

Rada bere na    v ě d o m í:  

1. kontrolu usnesení z minulé rady 
2. informaci ve věci majetkoprávního dořešení vlastnictví pozemků v k. ú. Osvětimany.  Dne 

19. 11. 2014 byla ze strany města Vracova odeslána ÚZSVM žádost o sdělení stanoviska. 
Dne 2. 12. 2014 bylo městu Vracov telefonicky sděleno, že ÚZSVM si na základě naší 
žádosti vyžádá další odborné posouzení celé situace a bude nás informovat v lednu 2015 

 
 

s c h v a l u j e:   

3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Alešem Presem, zednictví, kterým 
se mění cena stavebních prací při realizaci stavby „Úprava objektu smuteční síně Vracov – 
oprava fasády“ z důvodu změny způsobu opravy západní stěny ve výši 84.584 Kč vč.                                                                                                   
DPH 

4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02-14-277  se zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMA 
PLUS s.r.o., kterým se mění cena stavebních prací při realizaci stavby „Úprava objektu 
smuteční síně Vracov – zpevněná plocha“  z důvodu zvýšení rozsahu  stavebních prací  ve 
výši 27.227 Kč vč.  DPH 

5. jmenování členů komisí rady města (doplnění): 
- komise pro dotace a granty, členové Ing. Zdeněk Lukeš, Ing. Miroslava Brhelová 

6. vzor smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města, které jsou uzavírány mezi 
Městem Vracov jako vlastníkem pozemků a stavebníky (investory) vodovodních, 
plynovodních, kanalizačních a NN přípojek a zpevněných ploch a sjezdů, včetně 
prodloužení lhůty platnosti smlouvy z jednoho roku na dva roky s platností od 1. 1. 2015 

7. ceník úhrad za úkony pečovatelské služby Vracov od 1.1.2015 dle přílohy č.1                 
8. nový odpisový plán příspěvkové organizace Veřejně prospěšné služby Vracov na základě 

převodky majetku ze dne 13. 11. 2014 a to traktoru ZETOR a pódia vč. zastřešení 
9. poskytnutí peněžitého daru ve výši 500 Kč na údržbu krojů dětem, které účinkující při 

slavnostních příležitostech pořádaných městem v roce 2014 (celkem 7 dětí) 
10. změnu závazného ukazatele rozpočtu na rok 2014 příspěvkové organizace Veřejně 

prospěšné služby Vracov a to zvýšení limitu platů bez zákonných odvodů na rok 2014 na 
částku 5.400.000 Kč  

 
 
s o u h l a s í:  
 

11. s poskytnutím příspěvku ve výši 35.000 Kč příspěvkové organizaci Základní umělecká škola 
Vracov na úhradu instalace komunikačního zařízení u hlavního vstupu do budovy 

12. s čerpáním fondu odměn ve výši 30.000 Kč na roční odměny 2014 zaměstnanců 
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vracov  

13. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 44.985 Kč a současně se snížením výdajů  v  kap. 
716 kultura o 2.530 Kč  na zajištění vytápění budovy MKK a o 12.865 Kč na přípravu a 
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zajištění Martinského odpoledne,  v  kap. 719 správa na opravy a údržba radnice o 940 Kč 
a  na práce spojené s údržbou hasičské techniky o 4.605 Kč, v  kap. 728 pečovatelská 
služba o 5.155 Kč  na opravy a zajištění vytápění budovy DPS, v kap. 739 komunální 
služby  o 18.890 Kč na práce spojené s modernizací sportovní haly 

14. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 224.236 Kč a současně se snížením výdajů  v  kap.  
739 komunální služby o 224.236 Kč na práce spojené s „Úpravou objektu smuteční síně 
Vracov“   

 
 
 
 
n e s o u h l a s í:  

15. s návrhem nové smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 9414005107/181382 mezi 
Městem Vracov a RWE GasNet s. r. o. – pronájem stavby (PZ): NTL plynovod Ernestovská 
humna  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


