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

 

V Ý P I S 

usnesení z 89. sch ůze Rady m ěsta Vracova, konané dne 18. 7. 2014  

   

U s n e s e n í:  

Rada bere na    v ě d o m í :  
 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 
2. inspekční zprávu a protokol o kontrole České školní inspekce provedené v Mateřské škole Vracov 
3. inspekční zprávu a protokol o kontrole České školní inspekce provedené v Masarykově základní 

škole Vracov 
 

s c h v a l u j e :   

4. výsledek provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby „Sportovně rekreační areál u MZŠ 
Vracov – SO 06 Sociální zázemí“ nejvýhodnější nabídku předložila firma STAVEBNÍ FIRMA PLUS 
s.r.o. s nabídkovou cenou 2.143.019 Kč bez DPH 

5. výsledek provedeného výběrového řízení na dodávku „Komunálního traktoru“ pro příspěvkovou 
organizaci Veřejně prospěšné služby Vracov, nejvýhodnější nabídku předložila firma BOHATEC 
s.r.o. s nabídkovou cenou 809.000 Kč bez DPH 

6. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0029-2013 se společností Lawstav, s.r.o. kterým se 
mění cena stavebních prací při realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti sportovní haly 
Vracov“ z důvodu nutných dodatečných stavebních prací ve výši 191.673 Kč bez DPH 

7. s uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12514  se společností MSO servis spol. s r.o. kterým 
se mění termín dokončení stavebních prací realizace stavby „Modernizace sportovní haly – 
úprava šaten“ a to nejpozději do 31. 8. 2014 z důvodu posunutí termínu zahájení stavebních prací 

8. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku díla „Rekonstrukce 
rozvodů kabelové televize Vracov“ a schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva 
k podání nabídky dle přílohy  

9. nový odpisový plán na rok 2014 příspěvkové organizace Veřejně prospěšné služby Vracov 
10. v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, povoluje 

výjimku z počtu žáků ve třídách mateřské školy 
11. pořízení „Územní studie – průmyslová zóna Přední díly“ dle Změny č. 4.2  ÚPM Vracov  
12. uzavření smlouvy č. 1030018930/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

spočívajícího v umístění distribuční soustavy - kabel NN na části pozemku parc. č. 2108 v obci a 
k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 6.500 Kč (stavba: 
„Vracov, A. Petržely, příp.kNN, XXX) 

13. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330028705/001 – služebnost inženýrské 
sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, opravování a údržbě distribuční soustavy - 
venkovního vedení NN na části pozemku parc. č. 2770/2 dle geometrického plánu č. 2181-
286/2014 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 10.000 Kč („Vracov, příp. 
kNN, XXX“, dle původní smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 26. 4. 2013) 

14. uzavření smlouvy mezi Městem Vracov jako stavebníkem a E.ON Distribuce a. s. jako 
nabyvatelem o převodu práv a povinností z územního souhlasu č.j. 249-328-14-3 na stavbu 
„Vracov, oprava MK Lipinská a Kollárova, přeložka kabelu NN v k. ú. Vracov na pozemcích parc. 
č. 3114/1 a 3277 v k. ú. Vracov 

15. uzavření smlouvy č. 1030019074/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění distribuční soustavy - kabel NN na částech pozemků parc. č. 3114/1 a 
3277 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 298.000 Kč 
(stavba: „Vracov, Lipinská, přel.kNN, Město Vracov“) 

16. uzavření smlouvy č. 1030018255/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN na částech pozemků parc. č. 
2968/2 a 2968/3 v obci a k. ú. Osvětimany ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou 
úplatu 23.800 Kč (stavba: „Osvětimany, rozšíření NN,“ – Město Vracov je vlastníkem id. 1/119 
pozemků – 200 Kč) 
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17. Smlouvu o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 357/1 – ostatní plocha v obci a 
katastrálním území Vracov se XXX – provedení stavby kanalizační a vodovodní přípojky 
k rodinnému domu čp. 52, který je součástí pozemku parc. č. 350 v na náměstí Míru v obci a k. ú. 
Vracov 

18. Smlouvu o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 3277 – ostatní plocha v obci a 
katastrálním území Vracov s manželi XXX a XXX – provedení stavby kanalizační přípojky 
k pozemku parc. č. 3283/1 v ul. Lipinská v obci a k. ú. Vracov 

19. Smlouvu o možnosti provést stavbu na pozemcích města parc. č. 1485 – ostatní plocha a parc. č. 
1486 – ostatní plocha v obci a katastrálním území Vracov s XXX – provedení stavby kanalizační a 
vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 335,  který je  součástí   pozemku parc. č. 1484 v ul. 
Skoronská/Ernestovská v obci a k. ú. Vracov, překopem za jednorázovou úhradu 3.300 Kč  

20. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 621/1 – ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Vracov ze dne 21. 5. 2014 s XXX – provedení stavby 
vodovodní, plynovodní, NN přípojky a zpevněných ploch k plánované novostavbě RD na pozemku 
parc. č. 643 a 640/2 v ul. Cihelná, kterým se do smlouvy doplňuje stavebník XXX (manželka)  

21. Smlouvu o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 3277 – ostatní plocha v obci a 
katastrálním území Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní, kanalizační a plynovodní 
přípojky k rodinnému domu čp. 1214, který je součástí pozemku parc. č. 2606 v ul. Lipinská v obci 
a k. ú. Vracov 

 

s o u h l a s í :  

22. s uzavřením dohody o provedení práce s XXX na obsluhu zvukové aparatury pro ozvučení 
kulturních akcí města  

23. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 49.824 Kč a současně se snížením výdajů v  kap. 716 
kultura o 5.159 Kč na zajištění vytápění budovy MKK a o 27.911 Kč na výrobu nosné konstrukce  
poutačů kulturních akcí a o 1.621 Kč na práce v železničním muzeu, v kap. 739 bytové 
hospodářství - služby o 6.483 Kč na zajištění vytápění budovy DPS a příspěvek ELTODO o 5.058 
Kč na rozšíření VO v ul. Úzká, v kap. 719 správa – oprava radnice o 3.592 Kč na provedení 
montáže klimatizační jednotky v obřadní síni 

24. s provedeným výběrem dodávky schodišťové sedačky do zdravotního střediska, kdy 
nejvýhodnější nabídku předložila společnost ALTECH, spol. s r.o. ve výši 296.450 Kč vč. DPH, 
rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení a provedení rozpočtového opatření z kap. 740 
rezerva 

25. s provedeným výběrem dodávky přenosného pódia včetně zastřešení, kdy nejvýhodnější nabídku 
předložila společnost Eurostany – Martin Barták ve výši 383.478 Kč vč. DPH, rada doporučuje 
zastupitelstvu ke schválení a provedení rozpočtového opatření z kap 740 rezerva 

26. s poskytnutím příspěvku na činnost ve výši 60.000 Kč pro FC Vracov a 40.000 Kč pro TJ Sokol 
Vracov z výtěžku loterijních her 

 

u k l á d á :  
 

27. místostarostovi města projednat inspekční zprávu a protokol o kontrole ČŠI v Masarykově 
základní škole Vracov ve školské radě  
Termín do: 28. 8. 2014 

28. řediteli MZŠ Vracov předložit radě zprávu o odstranění zjištěných nedostatků podle závěrů 
inspekční zprávy ČŠI 
Termín do: 28. 8. 2014 

29. vedoucímu odboru investic projednat s firmou Strabag, a.s. alternativní časové řešení 
rekonstrukce ulice Lipinské (rozdělení na 2 etapy) 
Termín do: 7. 8. 2014 

30. vypracovat pravidla pro používání a zapůjčování zvukové aparatury města 
Odpovídá: vedoucí Městského kulturního klubu Vracov 
Termín do: 28. 8. 2014 

 
 
Zapsala: Jana Sádovská 


