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

 

 

V Ý P I S 

usnesení z 88. sch ůze Rady m ěsta Vracova, konané dne 26. 6. 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. zprávu komise školské, mládeže a sportu o zápisu dětí do základní a mateřské školy a 

problémových oblastech školství 
 

s c h v a l u j e :   

3. výsledek provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby „Vracov – oprava místní 
komunikace ul. Lipinská a Kollárova“ nejvýhodnější nabídku předložila firma STRABAG, a.s. 
s nabídkovou cenou 5.185.626 Kč bez DPH 
 

4. výsledek provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby „Oprava střechy radnice“ 
nejvýhodnější nabídku předložila firma Dvořan IZOLMONT Bzenec s. r. o. s nabídkovou cenou 
1.624.312 Kč bez DPH 

 
5. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce  

„Bezbariérové chodníky a přechody ve Vracově“  a schvaluje seznam zájemců, kterým bude 
zaslána výzva k podání nabídky dle přílohy  

 
6. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Sportovně 

rekreační areál u MZŠ Vracov – SO 06 Sociální zázemí“ a schvaluje seznam zájemců, kterým 
bude zaslána výzva k podání nabídky dle přílohy  

 
7. poskytnutí dotace Nadaci Partnerství Brno ve výši 4.100 Kč na obnovu značení Moravských 

vinařských stezek (jedná se o 40 % celkových nákladů na opravu Kyjovské vinařské stezky v k. ú. 
Vracov) 

 
8. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

(uložení) a provozování 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 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch RENOL CZ s. r. o. 
za jednorázovou úhradu 500 Kč, s tím, že budoucí oprávněný zajistí vyhotovení geometrického 
plánu na vyznačení věcného břemene na vlastní náklady 

 
9. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330028468/002 – služebnost inženýrské 

sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, opravování a údržbě distribuční soustavy - 
venkovního vedení NN na části pozemku parc. č. 1356/74 dle geometrického plánu č. 2180-
249/2014 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 7.000 Kč („Vracov, příp. 
kNN, XXX“, dle původní smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 26. 4. 2013) 
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10. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen uzavřené         

29. 10. 2013 mezi Městem Vracov a RUKO CZ Präzisionswerkzeuge s.r.o., kterým se mění odst. 
4 čl. IV, tak že jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene (uložení VN přípojky) činí celkem    
500 Kč za běžný metr (původně 1.000 Kč) 

 
11. uzavření smlouvy č. 307/2014 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnost 

inženýrské sítě) spočívajícího v umístění distribuční soustavy - kabel VN na části pozemků parc. 
č. 3731/34, 3731/89, 3731/98, 3731/113, 3731/114 a 3731/115 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch 
AH energy s. r. o. za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč/bm, tj. celkem 64.000 Kč (stavba: 
„Instalace VN elektrické přípojky, Průmyslový areál Vracov“) - RUKO CZ Präzisionswerkzeuge 
s.r.o, dle Smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 29. 10. 2013 a Dodatku č. 1 ze dne 26. 6. 2014 
uzavřených mezi Městem Vracov a RUKO CZ Präzisionswerkzeuge s.r.o) 

 
12. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 5197/2 – trvalý travní porost o výměře 

9008 m2 v obci a k. ú. Bzenec společnosti Svornost Těmice a. s., a to na dobu určitou – 10 let od 
podpisu smlouvy, s výpovědní lhůtou k 1. říjnu, za cenu pronájmu 1.202 Kč/ha/rok 

 
13. uzavření smlouvy s Lesy ČR s. p. o dočasném užití pozemků parc. č. 98/2, 314/27, 314/28, 

596/14, 798/1, 896/1, 988, 989/1, 989/13, 989/15, 1003/1, 1003/2, 1003/14, 1034, 1037/1, 1037/9, 
1075/1, 1131/1, 1899/6, 4205/83, 4207/1, 4207/59, 4405/7, 4838/46, 4838/100, 4839/16, 4841/15, 
4841/46, 4841/92 a 989/16 v obci a katastrálním území Vracov pro účely údržby stavby a pro 
účely přístupu na stavbu „Přítoky Vracovského potoka“ 

 
14. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9900078510/1/BVB – 

služebnost inženýrské sítě spočívající v právu: a) zřídit a provozovat na budoucích služebných 
pozemcích plynárenské zařízení, b) právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky parc. 
č. 3731/25, 3731/26, 3731/27, 3731/28, 3731/29, 3731/30, 3731/31, 3731/32, 3731/34, 3731/97, 
3731/98, 3731/115 a 3731/89 v obci a katastrálním území Vracov  v souvislosti se zřizováním, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení „STL 
plynovod a přípojka pro ZTV průmyslové zóny Padělky, Vracov, číslo stavby: 9900078510“ ve 
prospěch RWE GasNet s. r. o. za jednorázovou úhradu ve výši celkem 500 Kč 

 
15. pořízení šikmé schodišťové sedačky SA-ALFA z důvodu řešení bezbariérového přístupu do 

ordinací (2-3 poptávky) 
 

16. uzavření Smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích města parc. č. 3605/3 a 3422 
s manželi XXX a XXX – provedení sjezdu (zpevněná plocha a přístupový chodník) k rodinnému 
domu čp. 1061, který je součástí pozemku parc. č. 3511 v ul. Drahy/Lomená v obci a k. ú. Vracov 

 
17. uzavření smlouvy č. 310/2014 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnost 

inženýrské sítě) spočívajícího v umístění distribuční soustavy - kabel NN na části pozemků parc. 
č. 3731/32, 3731/34, 3731/97 a 3731/98 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch AH energy s. r. o. za 
jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč/bm, tj. celkem 5.500 Kč (stavba: „Instalace NN elektrických 
rozvodů, Průmyslový areál Vracov“) - RUKO CZ Präzisionswerkzeuge s. r. o. 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 


