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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 18. schůze Rady města Vracova konané dne 24. 6. 2015   

 

 

Rada bere na   v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. zprávu komise pro mládež a školství ve věci zápisu dětí do základní a mateřské školy ve 

Vracově 

3. zprávu komise pro mládež a školství – jednání sportovní komise 

4. zprávu o činnosti Městské policie Vracov 

5. zprávu o provedené kontrole nákladů při správě areálu stadionu Vracov v roce 2014 

 

s c h v a l u j e:  

6. výsledek provedeného výběrového řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu na dodávku  
„Výměna oken ubytovny sportovní haly„ - nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč RI OKNA 
a.s.  s nabídkovou cenou 76.968 Kč bez DPH 

7. výsledek provedeného výběrového řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu na dodávku  
„Výměna oken v areálu Veřejně prospěšných služeb Vracov„ - nejvýhodnější nabídku 
předložil uchazeč DECRO BZENEC spol. s r.o.  s nabídkovou cenou 154.761 Kč bez DPH 

8. prodej vyřazeného přídavného zařízení podkopu stroje UNC 060 za cenu 3.000 Kč panu XXX, 
Vracov ul. XXX 

9. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 030845/15/ORR ve výši 
40.000 Kč na realizaci projektu Zkvalitnění poskytovaných služeb Informačního centra města 
Vracova v r. 2015 

10.  uzavření smlouvy č. HO-014330033447/001 o zřízení věcného břemene č. HO-
014330032829/001 – služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
opravování a údržbě distribuční soustavy – venkovní vedení NN, kabelové vedení NN na 
části pozemku parc.  č. 2422/1 dle geometrického plánu č. 2245-133d/2015 ve prospěch 
E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 15.500 Kč („Vracov, Strážnická, úprava sítě 
NN“), dle původní smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 15. 9. 2014 

11.  uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 3530 – ostatní plocha o výměře 
16 m2 v obci Vlkoš a katastrálním území Vlkoš u Kyjova, na kterém je umístěn „vrt/sonda 
Vracov 7“  a to společnosti MND a. s. na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy do     
31. 12. 2031, za cenu pronájmu 8 Kč/m2/rok, tj. celkem 128 Kč ročně 

12.  uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 3710/121 – orná půda o 
výměře 62 m2 v obci a katastrálním území Vracov, na kterém je umístěn „vrt/sonda Vracov 9“  
a to společnosti MND a. s. na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy do 31. 12. 2031, 
za cenu pronájmu 8 Kč/m2/rok, tj. celkem 496 Kč ročně 
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13.  v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000 Kč paní XXX z ulice Lipinské jako 
příspěvek na účast syna XXX na Mistrovství světa v biketrialu ve Španělsku 

14.   uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 233 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX – provedení stavby kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. XX, který je 
součástí pozemku parc. č. 268 v ul. Sokolská v obci a k. ú. Vracov 

15.   uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 314/4 v obci a k. ú. 
Vracov s manželi XXX a XXX – provedení stavby kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 
317/2 v ul. Mlýnská v obci a k. ú. Vracov 

16.   uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 314/28 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX – provedení stavby kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. XX, který je 
součástí pozemku parc. č. 71 v ul. Mlýnská v obci a k. ú. Vracov 

17.  v souladu s ust. § 23 zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů,  
výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě Mateřské školy Vracov stanoveného prováděcím 
právním předpisem o  4 děti ve třídě za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 

 
 
s o u h l a s í  : 

18.  se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 109.013 Kč a současně se snížením výdajů v  kap. 716 
kultura o 750 Kč na zajištění vytápění  MKK  a o 36.134 Kč na opravě muzeí Záhumenská,  
v kap. 728 pečovatelská služba o 6.475 Kč na zajištění vytápění a drobné opravy budovy 
DPS  a v kap. 739  komunální služby o 23.636 Kč na práce spojené s úpravou smuteční síně, 
o 40.857 Kč  na demolici objektu Sokolská 900 a o 1.161 Kč na opravě veřejného osvětlení  

 

n e s o u h l a s í :    

  
19.  se zveřejněním záměru pronájmu/odprodeje pozemku parc. č. 3093 – trvalý travní porost o 

výměře 754 m2, pozemku parc. č. 3096 – trvalý travní porost o výměře 1012 m2 a pozemku 
parc. č. 3102 – trvalý porost o výměře 521 m2, vše v obci a katastrálním území Vracov  pro 
účely pěstování ovoce a zeleniny a chovu ovcí  

 

 
u k l á d á   : 

 

20.  řediteli MZŠ Vracov zajistit přípravu řádných voleb do školské rady při Masarykově základní 
škole Vracov 

Termín do: 15. 9. 2015 

21.  sportovní komisi prověřit náplň práce správce stadionu (např. praní dresů) 

Termín do: 28. 8 2015 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


