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

V Ý P I S  

 usnesení z 28. schůze Rady města Vracova konané dne 23. 10. 2015   

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

 

s c h v a l u j e :  

2. žádost o pořízení Územní studie „Vracov nám. Míru – jižní část II“, projektantem územní 
studie je Ing. arch. Martin Navrkal  

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2015 se společností Prost Hodonín s.r.o., kterým se 
mění termín zpracování projektové dokumentace „Technická a dopravní infrastruktura 
Olšíčka, Vracov“ z důvodu nařízeného zjišťovacího řízení Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje 

4. prodloužení pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu na další         
3 roky se společností Kooperativa pojišťovna a.s. za roční pojistné 128.197 Kč  

5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor kuželny s TJ Sokol Vracov, kterým 
se mění bod 4.6. odst. IV. Práva a povinnosti nájemce, kterým se vyjímá se povinnost 
zabezpečení technických prohlídek a revizí 

6. použití rezervního fondu Mateřské školy Vracov ve výši 129.984 Kč k dalšímu rozvoji své 
činnosti  dle žádosti ze dne 12.10.2015 na pořízení dětského nábytku do 3. třídy mateřské 
školy  

7. použití rezervního fondu Masarykovy základní  školy Vracov ve výši 305.000 Kč  
k dalšímu rozvoji své činnosti dle žádosti ze dne 15.10.2015 na protipožární dveře, 
vybavení přípravné třídy, opravu šaten a mobiliář školní zahrady 

8. výpověď z nájmu bytu č. 1335/6 XXX s tříměsíční výpovědní dobou, neboť přes 
opakovaná upozornění porušují své povinnosti nájemce tím, že nezaplatili nájemné a 
náklady za služby po dobu tří měsíců 

9. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracovatele 
projektové dokumentace „Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov“ a schvaluje 
seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle přílohy  

10. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Univerzální 
nosič nástaveb pro VPS Vracov“ a schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána 
výzva k podání nabídky dle přílohy 

11.  udělení děkovného listu a věcného daru ve výši 3.000 Kč paní XXX za celoživotní 
zásluhy a stále aktivní činnost v oblasti kultury ve Vracově 

12. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 1.000 Kč členům Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Vracov (dle přiloženého seznamu) jako odměna za činnost                
v  roce 2015 
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13. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích města parc. č. 314/1 a 314/31 
v obci a k. ú. Vracov s XXX – provedení stavby sjezdu (zpevněné plochy) k plánované 
novostavbě garáže na pozemcích parc. č. 55 a 56 v ul. Mlýnská  

14. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 1037/1 v obci a 
k. ú. Vracov s manžely XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 
1304, který je součástí pozemku parc. č. 1116 v ul. Zahradská  

15. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 1037/1 v obci      
a k. ú. Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 1323, 
který je součástí pozemku parc. č. 1122 v ul. Zahradská v obci  a k. ú. Vracov 

16. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 3952/1 v obci      
a k. ú. Vracov se XXX a XXX – provedení stavby podružné vodovodní přípojky 
na vodovodní přípojce smuteční síně města Vracova, a to k rodinnému domu čp. 239, 
který je součástí pozemku parc. č. 531 – zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vracov 

17. Smlouvu č. 032517/15/OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 
32.500 Kč na hospodaření v lesích 

18. zahájení výběrového řízení na provozovatele stravovacích služeb ve výdejně a bufetu 
sportovní haly Vracov pro zajištění stravování účastníků kulturních akcí (plesů a zábav) 
v průběhu jednoho roku  

19. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu bytu v DPS mezi Městem Vracov    
a XXX ze dne 1.11.2014, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31.12.2015 

 

s o u h l a s í : 

 
20. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 202.950 Kč a současně se snížením výdajů v kap. 

716 kultura o 5.587 Kč na opravě muzeí Záhumenská, v kap. 719 správa o 1.174 Kč na 
údržbě radnice, v kap. 710 komunikace o 4.103 Kč na opravě kanal. přípojky DDM při MK 
Sokolská, o 71.805 Kč na opravách MK  a o 111.243 Kč na doplnění MK   V Koutě           
a v kap. 728 pečovatelská služba o 9.038 Kč  na zajištění vytápění a údržby budovy DPS 

 
21. se zvýšením příspěvku Masarykově základní škole Vracov na rok 2015 o 250.000 Kč na 

pořízení nábytku do školní družiny z kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku  
 

n e s o u h l a s í : 

22. se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 4841/3 – orná půda a části 
pozemku parc. č. 4841/61 – orná půda o celkové výměře cca 1134 m2 v obci                      
a katastrálním území Vracov za účelem výstavby haly pro skladování a lehkou výrobu 
(zakázková kovovýroba, výroba a montáž tepelných výměníků, nádrží, potrubních dílů       
a regulačních klapek apod., svařování nerezu, hliníku a běžných ocelí) 

 
u k l á d á  : 

 

23. starostovi do 30.10.2015 projednání stanoviska společnosti ZESS ohledně víceprací a 

méně prací na stavbě „Stavební úpravy + nástavba školní družiny u MZŠ Vracov“ 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


