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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 30. schůze Rady města Vracova konané dne 19.11. 2015   

 

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. zprávu finančního výboru ve věci návrhu rozpočtu města na rok 2016 

3. informaci o podané reklamaci k propagačnímu videu Hody 2015, které vyhotovila společnost 

PLAY  YOU DEAL a.s. 

4. dopis společnosti Büsch Armaturen, spol. s r.o. ve věci opakovaného zájmu o výstavbu 

strojírenské firmy ve Vracově ve stávající, popř. v nově připravované průmyslové zóně (na 

pozemku města o velikosti cca 4 000 - 10 000 m2)  

 
 

 

s c h v a l u j e : 

5. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/2015 se zhotovitelem Františkem Niklem, 
Vracov, kterým se mění cena stavebních prací při realizaci stavby „Oprava venkovní fasády 
radnice Vracov“ a to zvýšení o 85.547 Kč vč. DPH z důvodu vyššího rozsahu opravy (oprava 
římsy, vyspravení jádrovou omítkou apod.)  
 

6. uzavření smlouvy č. HO-014330034637/001 o zřízení věcného břemene – služebnost 
inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, opravování a údržbě distribuční 
soustavy – sloup NN na části pozemku parc. č. 3421/1 dle geometrického plánu č. 2259-
20590/2015 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 2.500 Kč („Vracov, 
Drahy, úprava sítě NN, XXX“), dle původní smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 20. 3. 2015 
 

7. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 2034/66 – ostatní plocha o výměře 
2321 m2 v obci a katastrálním území Vracov, na dobu určitou 10 let s výpovědní lhůtou            
3 měsíce za cenu pronájmu 3 Kč/m2/rok se XXX 

 

8. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 2628/11 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 1331, který je 
součástí pozemku parc. č. 2432/1 v ul. Dubová v obci a k. ú. Vracov 

 

9.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích města parc. č. 1486, 1356/55 a 
1354/74 v obci a k. ú. Vracov s XXX – provedení stavby kanalizační přípojky k rodinnému 
domu čp. 1090, který je součástí pozemku parc. č. 1483 v ul. Skoronská v obci a k. ú. Vracov, 
a to překopem za jednorázovou úhradu ve výši 4200 Kč 

 

10. Domovní řád Domu s pečovatelskou službou se sídlem Luční 1590, Vracov s platností a 
účinností od 1. 1. 2016 
 

11. Pravidla k poskytování nájmu bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou Vracov, 
Luční 1590 Vracov včetně vzoru žádosti o nájem bytu zvláštního určení s platností a účinností 
od 1. 1. 2016 
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12. převod rezervního fondu Základní umělecké školy Vracov ve výši 96.033,28 Kč do fondu 
investic dle žádosti ze dne 9. 11. 2015 na pořízení dlouhodobého majetku a to 2 ks pianin v r. 
2016  
 

13. úpravu platu vedoucím příspěvkových organizací a organizačních složek města Vracova 
v souladu s nařízením vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, dle předloženého návrhu 
 

14. výplatu odměn za druhé pololetí roku 2015 vedoucím školských příspěvkových organizací 
města Vracova dle předloženého návrhu 
 

15. výplatu odměn za rok 2015 vedoucím příspěvkových organizací (mimo školských) a 
organizačních složek města dle předloženého návrhu 
 

16. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 3329/11 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 1483, který je 
součástí pozemku parc. č. 3331/3 v ul. Lesní v obci a k. ú. Vracov 

 
 

 

s o u h l a s í : 

 
17. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 252.955 Kč a současně se snížením výdajů kap. 728 

pečovatelská služba o 5.180 Kč na zajištění vytápění a údržby budovy DPS, v  kap. 716 kultura 
o 990 Kč na údržbě budovy, o 5.775 Kč na opravě muzeí Záhumenská a o 44.360 Kč na 
kulturních akcích, v kap. 719 správa o 7.245 Kč na údržbě radnice, v kap. 710 komunikace o 
189.405 Kč na opravách místních komunikací (Komenského, V Koutě, Sokolská, K Rašelině)   

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


