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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 20. schůze Rady města Vracova konané dne 16. 7. 2015   

 

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. závěrečné vyúčtování nákladů na úpravě objektu smuteční síně Vracov 

 

s c h v a l u j e :  

3. s odkazem na § 47 odst. 1 a 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zřizuje přípravnou třídu 
základní školy v Masarykově základní škole Vracov 

4. s odkazem na § 167 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenuje jako zástupce 
zřizovatele do školské rady při Masarykově základní škole Vracov Ing. Dušana Fridricha 

5. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 10.000 Kč panu XXX jako příspěvek na vydání 
knížky „Verše psané na rukávce“ za poskytnutí protihodnoty 150 ks výtisků knížky 

6. uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ve sportovním areálu ul. Sokolská 900 ve 
Vracově mezi Veřejně prospěšnými službami Vracov a Domem dětí a mládeže Vracov, na 
dobu určitou od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016, za účelem využití prostor ke sportovním aktivitám 
výhradně pro kroužky a aktivity provozované pro mládež a studenty (nikoliv pro kroužky a 
aktivity dospělých osob) 

7. ceník za pronájem prostor Sportovního areálu v ul. Sokolská ve Vracově s účinností od           
1. 9. 2015 

8.  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen spočívajících v: 
a) uložení kanalizační přípojky (dešťová kanalizace) na pozemku parc. č. 3731/115 v obci a 
k. ú. Vracov za jednorázovou úhradu 500 Kč 
b) uložení kanalizační přípojky (splašková kanalizace) na pozemcích parc. č. 3731/155 a 
3731/115 v obci a k. ú. Vracov za jednorázovou úhradu 500 Kč 
c) uložení vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 3731/155, 3731/115 a 3731/156 v obci a 
k. ú. Vracov za jednorázovou úhradu 500 Kč 
d) uložení plynovodní přípojky na pozemcích parc. č. 3731/155, 3731/115 a 3731/156 v obci 
a k. ú. Vracov za jednorázovou úhradu 300 Kč/běžný metr 
e) uložení NN přípojky na pozemku parc. č. 3731/155 v obci a k. ú. Vracov za jednorázovou 
úhradu 300 Kč/běžný metr 
f) umístění sjezdu na pozemku parc. č. 3731/155 v obci a k. ú. Vracov za jednorázovou 
úhradu 500 Kč 
ve prospěch XXX, Jezerní 1621, Vracov v souladu s grafickou přílohou, kterou tvoří: 
Katastrální situační výkres „Výstavba haly s administrativním zázemím SDK Systém CZ“; 
číslo zakázky 20150126, datum: 03/2015; stupeň dokumentace: DSP; číslo výkresu: C.3, 
měřítko: 1:500 a Koordinační situační výkres „Výstavba haly s administrativním zázemím 
SDK Systém CZ“; číslo zakázky 20150126, datum: 03/2015; stupeň dokumentace: DSP; číslo 
výkresu: C.2, měřítko: 1:500 
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9. uzavření smlouvy o odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku mezi Městem 
Vracov a Českou poštou s. p. (datová síť APOST) 

10.  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem projektové dokumentace Ateliér 
Projektis s.r.o., kterým se zvýší cena projektových prací o 15.000 Kč vč. DPH stavby „Stavební 
úpravy + nástavba školní družiny MZŠ  Vracov“ z důvodu zvýšení rozsahu prací  

 
 
s o u h l a s í  : 
 

11. se zveřejněním záměru uzavření kupní smlouvy mezi Městem Vracov a RWE GasNet s. r. o. o 
převodu plynárenského zařízení „SOBS Vracov – p. č. 3731/115aj., STL plynovod a přípojky 
1OM SOVO“ za kupní cenu 358.000 Kč do vlastnictví RWE GasNet s. r. o. dle Smlouvy o 
podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o 
smlouvě budoucí kupní ze dne 11. 3. 2014 

12. jako vlastník nemovitosti s umístěním sídla spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – 
Sbor dobrovolných hasičů Vracov, IČ 63455986 v objektu stavby občanské vybavenosti čp. 
622, která je součástí pozemku parc. č. 2703/1 v obci a katastrálním území Vracov, tj. na 
adrese Vypálená 622, Vracov 

 
 
n e s o u h l a s í : 

13. se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 3329/8 – ostatní plocha o výměře       
67 m2 v obci a k. ú. Vracov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


