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Anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb., o ochran ě osobních údaj ů 

 

V Ý P I S  

 usnesení z 3. sch ůze Rady m ěsta Vracova konané dne 27. 11. 2014    

 

Rada bere na    v ě d o m í :  

1. kontrolu usnesení z minulé rady 
2. návrh č. 1 rozpočtu města Vracov na rok 2015 
3. návrh vlajky pro město Vracov a historický znak města vypracovaný Mgr. Janem Tejkalem a 

doporučuje ke schválení zastupitelstvu variantu č. 1 nebo 7 
4. sdělení ředitelky MŠ Vracov o uzavření provozu školy v době vánočních prázdnin tedy od 

22. 12. 2014 do 2.1.2015 
5. žádost společnosti DADKA s.r.o. ve věci úpravy dvou parkovacích míst na parkovišti na 

náměstí Míru a souhlasí s osazením značky na náklady společnosti, která zakazuje 
parkování v době od 17 do 23 hod. 

r u š í :  

6. usnesení č. 93/3 ze dne 25. 9.2014,  kterým byl schválen výsledek provedeného 
výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Sportovní hala – renovace parket“, neboť 
vybraný zhotovitel není schopen zrealizovat zakázku  v požadovaném termínu 

 

s c h v a l u j e :   

7. zhotovitele zakázky „Sportovní hala – renovace parket“ a to společnost Pavlacký s.r.o.  
s nabídkovou cenou 299.180 Kč vč. DPH s tím, že zakázka bude realizována v termínu od 
8.12.2014 do 23.12.2014 s vyloučením provozu sportovní haly 

8. zřízení těchto komisí rady města: komise životního prostředí, komise kulturní, komise 
sociální, komise mládeže a školství, sbor pro občanské záležitosti, komise stavební, komise 
pro dotace a granty 

9. jmenování předsedů a členů komisí rady města: 
- komise životního prostředí, předseda Ing. Jiří Houdek, členové Bc. Aleš Gasnárek, 

Antonín Raiskub 
- komise kulturní, předseda Martin Lunda, členové Karel Buček, Ing. René Schneer  
- komise sociální, předseda MUDr. Božena Hofrová, členové Marcela Repíková, Libuše 

Gasparová, Jana Fridrichová 
- komise mládeže a školství, předseda PaedDr. Marie Lačňáková, členové Petr 

Mezihorák, Pavel Nikl 
- sbor pro občanské záležitosti, předseda Mgr. Miroslava Glacová, členové PaedDr. 

Marie Lačňáková, Alexandra Klimešová, Yvona Niklová 
- komise stavební, předseda Ing. Zdeněk Šašinka, členové, Bc. Petr Gloza, Ing. Petr 

Loprais 
- komise pro dotace a granty, předseda RNDr. Petr Koiš, Ph.D., člen Mgr. Kateřina 

Gasnárková  
- členové komisí rady mimo členů zastupitelstva budou za výkon funkce odměňováni 2 x 

ročně dle návrhu rady města 

10. uzavření smlouvy č. 027723/14/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu  Jihomoravského kraje 
ve výši 34.508  Kč na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2014 
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11. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 3396/1 v obci a 
k.ú. Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 1571, 
který je součástí pozemku parc. č. 3321/5 v ul. Hodonínská v obci a k. ú. Vracov 

12. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích města parc. č. 3276/1 a 3396/1 
v obci a k. ú. Vracov s Nový svět, družstvo – provedení stavby vodovodních přípojek 
k rodinnému domu čp. 1794 na pozemku parc. č. 3318/1 a k rodinnému domu čp. 1806 na 
pozemku parc. č. 3319/2, vše v ul. Písečná/Hodonínská v obci a k. ú. Vracov 

13. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě spočívající 
v uložení kanalizační přípojky (dešťová kanalizace) a dále právo vstupu oprávněného nebo 
jím pověřených fyzických a právnických osob na výše uvedený pozemek, jakož i vjezd, 
použití a odjezd motorových vozidel a mechanických strojů na výše uvedený pozemek při 
provádění potřebných oprav, údržby, rekonstrukce, kontroly či odstranění kanalizační 
přípojky na části pozemku parc. č. 3731/115 dle geometrického plánu č. 2202-123/2014 ve 
prospěch RENOL CZ s. r. o. za jednorázovou úplatu 500 Kč, dle původní smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 30. 6. 2014 

14. úpravu platu vedoucímu příspěvkové organizace Veřejně prospěšné služby Vracov, 
v souladu s nařízením vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.564/2006 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu 

15. výplatu odměn za rok 2014 vedoucím příspěvkových organizací (mimo školských) a 
organizačních složek města dle předloženého návrhu 

16. výplatu odměn za druhé pololetí roku 2014 vedoucím školských příspěvkových organizací 
města Vracova dle předloženého návrhu 

17. změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014 příspěvkových  organizací zřízených 
městem  a to  použití  investičního fondu Veřejně prospěšných služeb Vracov ve výši 
77.400 Kč na úhradu opravy rozvodů vody, přívodu elektřiny a opravu čerpadla pro 
závlahový systém hrací plochy stadionu Vracov  

 
 
s o u h l a s í :  
 

18. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 20.759 Kč a současně se snížením výdajů  v  kap. 
728 pečovatelská služba o 11.845 Kč  na zajištění vytápění a údržby budovy DPS, v kap. 
719 správa o 8.914 Kč na údržbu jednotky SDH 

19. se zvýšením kap. 728 pečovatelská služba o 60.000 Kč pro rozvoz obědů v II. pol. roku 
2014 a  současně se snížením výdajů v kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku o 
60.000 Kč 

20. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 35.511 Kč v kap. 0014 stadion a současně se 
snížením výdajů v kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku o 35.511 Kč  

21. se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 3104/23 – zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 22 m2, který vznikl dle geometrického plánu č. 2091-057/2014 z části pozemku 
parc. č. 3104/1 – trvalý travní porost v obci a katastrálním území Vracov majiteli stavby 
garáže nacházející se na pozemku, za kupní cenu 100 Kč/m2 

 
 
n e s o u h l a s í :  

22. se zveřejněním záměru uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 
9414005107/181382 na dobu neurčitou mezi Městem Vracov a RWE GasNet s. r. o. – 
pronájem stavby (PZ): NTL plynovod Ernestovská humna za cenu pronájmu 4.837 Kč do 
roku 2019, po roce 2019 bude nájemné za kalendářní rok rovno hodnotě určené postupem 
pro stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení dle vyhlášky č. 
140/2009 Sb., ve znění platném k 1. 1. 2014 
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u k l á d á :  

23. řediteli MZŠ Vracov Mgr. Zdeňku Hlavsovi zjistit, jaké technické zařízení je potřeba 
k údržbě nového hřiště za školou a hřiště na dvoře sokolovny 
Termín: 11. 12.2014 

24. starostovi města projednat s VPS Vracov úpravu okolí rybníku Ptačí v zimních měsících 
Termín: 11. 12.2014 

25. řediteli MZŠ Vracov Mgr. Zdeňku Hlavsovi zabezpečit od 1.1.2015 rozvoz obědů 
mimoškolním strávníkům ve vlastní režii  

26. vyzvat  RWE GasNet s.r.o. k odkoupení NTL plynovodu v části ulice Lomená, na který je 
doposud uzavřená nájemní smlouva 
Termín: 31. 12. 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


