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

V Ý P I S  

 usnesení z 31. schůze Rady města Vracova konané dne 11.12. 2015   

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. žádost oddílu kuželek TJ Sokol Vracov ve věci řešení problematiky kuželny 

    
 

s c h v a l u j e :  

3.  uzavření smlouvy č. HO-014330036090/002 o zřízení věcného břemene – služebnost 
inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, opravování a údržbě distribuční 
soustavy – kabelová smyčka NN na části pozemku parc. č. 357/1 dle geometrického plánu č. 
2269-274/2015 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 1.800 Kč 
(„Vracov, nám. Míru, kab. smyčka, 1. lékárenská“), dle původní smlouvy o budoucí smlouvě 
ze dne 25.5.2015 

4.  uzavření smlouvy č. HO-014330036177/001 o zřízení věcného břemene – služebnost 
inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, opravování a údržbě distribuční 
soustavy – sloup NN na části pozemku parc. č. 2484 dle geometrického plánu č. 2271-
278/2015 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 2.000 Kč („Vracov, příp. 
NN, XXX“), dle původní smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 27.8.2012 

5.  prodej osobního automobilu Škoda Felicia LXI, SPZ 2B9 4014, rok výroby 2000 XXX za cenu 
9.000 Kč dle znaleckého posudku č. 4251.2015 

6.  Redakční radu Vracovského zpravodaje ve složení Jana Fridrichová, Zdeněk Lukeš, PaedDr. 
Marie Lačňáková 

 

s o u h l a s í : 

7. s nabídkou společnosti LESPROJEKT BRNO, a.s. na vyhotovení nového lesního 
hospodářského plánu (LHP)  pro lesy v majetku města Vracov za cenu 350 Kč bez DPH/1ha, 
celkem tedy za cenu 66.727,50 Kč bez DPH, jedná se o zpracovatele současného LHP 
jemuž skončí platnost 31.12.2016 

8.  se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 196.060 Kč a současně se snížením výdajů  kap. 728 
pečovatelská služba o 9.720 Kč  na zajištění vytápění a údržby budovy DPS, v  kap. 716 
kultura o 10.425 Kč na zajištění vytápění a údržbě budovy, o 4.490 Kč  na opravě muzeí 
Záhumenská a o 17.535 Kč na kulturních akcích (Martinské svěcení vína),  v kap. 714 
školství o 3.800 Kč na přípravu závlah pro ZAHRADA PANA PRŮZKUMNÍKA, v kap. 710 
komunikace o 125.000 Kč na opravu místní komunikace Polní a o 17.055 Kč na opravu 
chodníku Jiráskova-Mlýnská, v kap. 702 vodní hospodářství o 8.035 Kč příprava stavby 
vodovod Cihelná  

9.  se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 75.000 Kč pro rozvoz obědů v roce 2015 a současně 
se snížením výdajů v kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku o 75.000 Kč 
 

 
r u š í : 

10.  výběrové řízení na výběr dodavatele zakázky malého rozsahu komunální techniky 
„Univerzální nosič nástaveb pro VPS Vracov„ neboť žádná z podaných nabídek zadavateli 
veřejné zakázky nevyhovuje 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


