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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 22. schůze Rady města Vracova konané dne 6. 8. 2015   

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. stanovisko Městské policie Vracov k provozu areálu Březíčko 

3. informaci o přípravě Vracovských letních slavností 

4. poděkování paní XXX za poskytnutí peněžitého daru na účast syna Ondřeje na Mistrovství 

světa v biketrialu 

5. územně plánovací informaci MěÚ Kyjov OŽPaÚP č.j. 3168/15/395 ze dne 23.1.2015 včetně 

doplnění č.j. 32841/15/395 ze dne 9.7.2015 ke stavbě skladu společnosti DADKA VRACOV 

s.r.o. 

6. děkovný dopis vedoucího souboru Lipina týkající se návštěvy družebního města Andrijaševci 

 

s c h v a l u j e :  

7.  výsledek provedeného výběrového řízení na dodávku zakázky malého rozsahu „Pořízení          
nového osobního automobilu Škoda Fabia Active 1,2 TSI 66 kW„ - nejvýhodnější nabídku 
předložil  uchazeč  VISTA car Hodonín s.r.o. s nabídkovou cenou 234.800  Kč vč. DPH 

8.  výsledek provedeného výběrového řízení na vypracování zakázky malého rozsahu   
„Oznámení podle § 6 z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném 
znění, včetně souvisejících studií k záměru Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka“ - 
nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč  INVEK s.r.o., Brno  s nabídkovou cenou                 
135.520 Kč vč. DPH 

9.  výsledek provedeného výběrového řízení na vypracování zakázky malého rozsahu – 
zpracování projektové dokumentace „Vracov – rekonstrukce chodníku ul. Nádražní, Okružní, 
Na Rybníčku a Jiráskova„ - nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč Ing. Peter Štefančík  
s nabídkovou cenou   99.900 Kč vč. DPH 

10. uzavření příkazní smlouvy ve věci výkonu autorského dozoru při realizaci projektu „ZAHRADA 
PANA PRŮZKUMNÍKA – ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU“ s Ing. Lukášem Lattenbergem  
za nabídkovou cenu 48.400 Kč vč. DPH         

11.  uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově kulturního domu čp. 57 ve 
Vracově mezi MKK Vracov a Souborem písní a tanců Vracovjan, o. s., na dobu neurčitou za 
účelem využití prostor ke zkouškám souboru (malý sál, pátek 20.00 – 22.00 hod.) 

12.  uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově kulturního domu čp. 57 ve 
Vracově mezi MKK Vracov a Marýnkou Vracov o. s., na dobu neurčitou za účelem využití 
prostor ke zkouškám souboru (hudebna, středa 19.00 – 20.30 hod. a pátek 19.00 – 20.30 
hod.) 

13.  uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově kulturního domu čp. 57 ve 
Vracově mezi MKK Vracov a Hudebním spolkem Vracovjáci, na dobu neurčitou za účelem 
využití prostor ke zkouškám souboru (bývalá knihovna, čtvrtek 19.00 – 20.30 hod.) 

14.  uzavření smlouvy č. HO-014330033312/001 o zřízení věcného břemene – služebnost 
inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, opravování a údržbě distribuční 
soustavy – kabelové vedení NN, pojistková skříň NN na části pozemku parc.č. 3421/1 dle 
geometrického plánu č. 2248-0056/2015 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou 
úplatu 17.000 Kč („Vracov, obnova NN“), dle původní smlouvy o budoucí smlouvě ze dne   
29. 11. 2013 
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15. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 1037/1 v obci            

a k. ú. Vracov s manželi XXX a XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému 
domu, který je součástí pozemku parc. č. 1120 v ul. Zahradská v obci a k. ú. Vracov, 
překopem za jednorázovou úhradu 750 Kč 

16.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 1485 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX – provedení stavby přípojky NN a sjezdu k pozemkům parc. č. 1440 a 1441 
v ul. Ernestovská v obci a k. ú. Vracov 

17.  zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 4415/4 orná půda o výměře 388 m2 a parc. č. 
4417/52 – ostatní plocha o výměře 25 m2 a parc. č. 4415/9 – orná půda o výměře 26 m2 za 
pozemky parc. č. 4417/44 – ostatní plocha o výměře 74 m2, parc. č. 4414/4 – orná půda        
o výměře 24 m2 a parc. č. 4415/8 – orná půda o výměře 341 m2, vše v obci a k. ú. Vracov dle 
geometrického plánu č. 2261-91/2015 

18.  zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 4414/4 – orná půda o výměře 24 m2 v obci        
a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 2261-91/2015 za kupní cenu 20 Kč/m2 

19.  krátkodobý pronájem veřejného prostranství parc.č. 18 o ploše  cca 350 m2 na náměstí Míru 
ve dnech 16.8. až 17.8.2015  pro možnost konání divadelního vystoupení Rytířské slupiny 
Excalibur pořadateli Davidu Berouskovi za cenu  2.500 Kč 
 

 

n e s c h v a l u j e :  

20.  zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 717/1 – ostatní plocha o výměře cca 68 m2 
v obci a k. ú. Vracov  

21.  směnu pozemku parc. č. 1356/76 – ostatní plocha o výměře 168 m2 v obci a k. ú. Vracov 
z vlastnictví Horní Lány s. r. o. za pozemek z vlastnictví města Vracova v druhu pozemku 
orná půda o výměře cca 5 000 m2  
 

s o u h l a s í :  
 

22.  se záměrem výstavby skladu metráže na pozemku parc.č. 846 v k.ú. Vracov společnosti 
DADKA VRACOV s.r.o. za podmínek dle územně plánovací informace MěÚ Kyjov OŽPaÚP 
č.j. OŽPÚP3168/15/395 ze dne 23.1.2015 a  jejího doplnění č.j. OŽPÚP32841/15/395 ze dne 
9.7.2015  

23.  se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 195.970 Kč a současně se snížením výdajů v  kap. 716 
kultura, o 4.132 Kč na zajištění kulturní akce, o 32.509 Kč na opravě muzeí Záhumenská,     
o 4.070 Kč z fondu rady na zajištění dopravy do Chorvatska, v kap. 728 pečovatelská služba 
o 7.122 Kč na drobné opravy budovy DPS  a v kap. 739 komunální služby o 79.640 Kč  na 
demolici objektu Sokolská 900, o 20.500 Kč na demolici části objektu Baráky 249,                   
o 47.997 Kč na doplnění dětských hřišť  

 
u k l á d á  : 
 

24.   tajemnici MěÚ Vracov provést výběrové řízení na pořízení AED defibrilátoru pro Městskou 
policii Vracov 
Termín: 30.9.2015 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


