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

 

V Ý P I S 

usnesení z 14. sch ůze Rady m ěsta Vracova, konané dne 23.6.2011  

 

 

 

Rada bere na    v ě d o m í :  

 
1. kontrolu usnesení z minulé rady 
2. zpráva o činnosti komise pro životní prostředí 
3. usnesení ze 76. schůze rady konané dne 9.2.2006 ve věci bezplatného pronájmu 

kulturního domu a sokolovny  
4. informaci k prověření možnosti výkupu pozemků – ul. K Rašelině  

 
 

 
 
s c h v a l u j e :     

 
5. stánkový prodej v areálu koupaliště Vracov od 23.6.2011 do 31.8.2011 za cenu 1.000 

Kč /jeden měsíc panu XXX a panu XXX  pro provozování občerstvení z Restaurace 
Orynek, kterou jmenovaní  provozují 

6. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „ZTV průmyslové zóny Padělky –  
kanalizace dešťová“  a schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva 
k podání nabídky 

7. smlouvu o budoucí kupní smlouvě s XXX na hasičkou zbrojnici čp. 1748 na pozemku 
parc. č. 321 a pozemek parc. č. 321 – zastavěná plocha o výměře 168 m2  s tím, že 
kupní cena bude uhrazena takto: 

− část kupní ceny ve výši 100.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 31. 7. 2011 
převodem na účet Města Vracova 

− část kupní ceny ve výši 370.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 31. 12. 2011 
převodem na účet Města Vracova 

Ostatní ujednání: 
− Nemovitosti budou na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě vyklizeny     

a předány p. XXX do užívání dne 31. 7. 2011. 
− Do doby úplného zaplacení celé kupní ceny a uzavření kupní smlouvy 

nebudou ze strany pana XXX na nemovitostech prováděny žádné stavební 
ani jiné úpravy. 

8. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající 
v umístění venkovního vedení NN na části pozemků parc. č. 2769 a 2771 ve prospěch 
E.ON Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu 9.000,--Kč dle původní smlouvy              
o budoucí smlouvě ze dne 3. 5. 2010 (stavba: Vracov – přípojka NN) 

9. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu spočívající v umístění nového kabelového vedení NN (5m) včetně 
přípojkového pilíře na části pozemku parc.        č. 4418/4 ve prospěch E.ON Distribuce, 
a.s. za jednorázovou úplatu 5.000,--Kč (stavba: Vracov – rozšíření kab. NN) 
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10. úpravu platu ředitelce MZŠ Vracov v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., 
v platném znění, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, v platném znění (změna osobního příplatku)   
 

 
 
 
s o u h l a s í :  

 
11. se zveřejněním záměru prodeje   části pozemku parc. č. 4418/4 o výměře cca 28 m2 

v lokalitě sklepy Cihelná  

12. s výzvou k podpoře  společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., která 
nesouhlasí s realizací záměru „Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu“        
z důvodu ohrožení prameniště Bzenec – komplex 

13. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 20.623 Kč  a současně se snížením příspěvku 
v kap. 716 MKK, údržba o 408 Kč  a v kap. 739 komunální služby o 20.215 Kč  

 
 
n e s o u h l a s í :  
 

14. s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 13.4.2007, kterou byly 
přenechány pozemky v lokalitě Olšíčka panu XXX za účelem provozování sportoviště 
„Tréninková trať pro motokros“ s tím, že provozní doba tratě bude stanovena  ve 
dnech:  středa 15 - 19 hodin, sobota 13 - 18 hodin po dobu celého roku 

 

u k l á d á :  

 

15. starostovi, opětovně projednat s majiteli pozemků pod cestou K Rašelině, možnost 
odkupu – darování 

Kontrolní termín: do 30.9.2011  

16. starostovi projednat s ředitelkou ZUŠ návrh smlouvy na pronájem učebny školy na 
náměstí Míru čp. 48, skupině 99g, na dobu určitou do 31.12.2011, včetně 
ekonomických údajů  

Kontrolní termín: do 14.7.2011 

17. místostarostovi Ing. D. Fridrichovi vytvořit pracovní skupinu pro řešení záměru 
náměstí a školy na náměstí Míru 

Kontrolní termín: do 14.7.2011 
 

 

 

 

 

 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 

 


