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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 29. schůze Rady města Vracova konané dne 5. 11. 2015   

 

 

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. zprávu komise stavební o přípravě investičních akcí města 

3. zprávu komise pro dotace a granty s náměty projektů spolufinancovaných z fondů EU 

4. zprávu komise sociální o činnosti Klubu důchodců a organizace zdravotně postižených 

  

r u š í :  
 

5. usnesení z 27. schůze bod č. 13 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení kanalizační přípojky na pozemku 
parc. č. 3748/1 v obci a k. ú. Vracov za jednorázovou úhradu 500 Kč ve prospěch Gregocar 
s.r.o. v souladu s grafickou přílohou, kterou tvoří: Katastrální situační výkres „Autobazar 
Vracov“; číslo zakázky 40/2013, datum: 09/2013; účel: DSŘ; číslo výkresu: C.1, měřítko: 1:500  

 
 

 

s c h v a l u j e :  

6. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen spočívajících v a) umístění 
sjezdu na pozemku parc. č. 3748/1 v k. ú. Vracov za jednorázovou úhradu 500 Kč a b) uložení 
kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 3748/1 v obci a k. ú. Vracov za jednorázovou úhradu 
500 Kč, to vše ve prospěch Gregocar s.r.o. v souladu s grafickou přílohou, kterou tvoří: 
Katastrální situační výkres „Autobazar Vracov“; číslo zakázky 40/2013, datum: 09/2013; účel: 
DSŘ; číslo výkresu: C.1, měřítko: 1:500  

7. Smlouvu č. 033381/15/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 
9.260 Kč na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2015 

8. výsledek provedeného výběrového řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu „Vracov – 
vypouštění odpadní prací vody v areálu letního koupaliště„ - nejvýhodnější nabídku předložil 
uchazeč VHS plus, Vodohospodářské stavby s.r.o. s nabídkovou cenou 632.501 Kč bez DPH 

9. uzavření dohody ke smlouvě o dílo č. 7/2015 se společností ZESS, a. s., kterým se mění cena 
stavebních prací při realizaci stavby „Stavební úpravy + nástavba školní družiny u MZŠ 
Vracov“ snížení o 334.282 Kč vč. DPH, viz změnový list č. 1 vícepráce a méněpráce      
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10. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, poskytnutí peněžních darů dle přílohy č. 1 účinkujícím při obřadech Sboru pro 
občanské záležitosti jako odměna za činnost v  roce 2015 

11. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, poskytnutí peněžního daru z rozpočtu města ve výši 5.000 Kč  pro Nemocnici Kyjov, 
IČ  00226912 na zajištění oslavy spojené se 70. výročím založení 

 

 

n e s c h v a l u j e  :    

12. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, poskytnutí peněžního daru z rozpočtu města pro Babybox pro odložené děti –
STATIM, z.s., IČ  27006891 na pořízení babyboxu v Nemocnici Břeclav z důvodu nedostatku 
finančních prostředků 

13. krátkodobý pronájem veřejného prostranství parc. č. 357/1 XXX pro uspořádání veřejné 
zabíjačky před Restaurací Rex (s odvoláním na § 21 odst. l. zákona č. 166/1999 Sb., o 
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, není možná 
porážka ani výroba zabijačkových specialit na veřejném prostranství)     

14. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 7/2015 se společností ZESS, a.   s., kterým se mění 
termín dokončení stavebních prací při realizaci stavby „Stavební úpravy + nástavba školní 
družiny u MZŠ Vracov“ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


