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

 

V Ý P I S 

usnesení z 45. sch ůze Rady m ěsta Vracova, konané dne 25.10.2012  

 

 

U s n e s e n í:  

 

Rada bere na    v ě d o m í :  
 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 
2. zprávu komise informační a propagační o budování informačního střediska Vracov 
3. návrh investičních akcí města Vracova a jeho příspěvkových organizací 
4. záměr výstavby dvou RD v ul. Písečná  XXX, s tím, že záměr bude posouzen na příští schůzi 

rady města 
 
 

s c h v a l u j e :     
 

5. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 2885/1 s XXX – 
provedení stavby kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 611 na pozemku parc. č. 1609 
v ul. Příční, překopem za jednorázovou úhradu 1200,--Kč (ul. Kollárova) 

6. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 2537 s XXX – 
provedení stavby kanalizační přípojky a zpevněné plochy k rodinnému domu čp. 1036 na 
pozemku parc. č. 2513 v ul. Lidická  

7. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 3396 s XXX – 
provedení stavby kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 1042 na pozemku parc. č. 3399 
v ul. Hodonínská, překopem za jednorázovou úhradu 3600,--Kč  

8. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 1076/1 s XXX – 
provedení stavby přístupového chodníku k plánovanému rodinnému domu na pozemku parc. 
č. 1078 v ul. Stará  

9. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o možnosti provést stavbu zpevněné plochy, stavby přípojky 
kanalizace, vody, plynu a NN k rodinnému domu čp. 1234 v ul. Hodonínská, která byla 
uzavřena dne 1. 11. 2011 s manžely XXX a XXX  – prodloužení platnosti smlouvy o 1 rok, tj. 
do 1. 11. 2013. 

10. zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Rozšíření separace 
biodpadů“ a schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle 
přílohy 

11. poskytnutí příspěvku FS Lipina Vracov na činnost v roce 2012 ve výši 15.000,-- Kč 
12. poskytnutí příspěvku ve výši 4.000 Kč TJ Sokol Vracov, oddílu stolního tenisu za pronájem 

herny ve Strážnici pro možnost uskutečnění mistrovských utkání ve dnech 20. a 21.10.2012 a 
23. a 24.2.2013, kdy jsou ve sportovní hale pořádány Vracovské hody, Maškarní ples a 
Dětský karneval a současně snížení výdajů v kap. 716 kulturní akce 

13. změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 příspěvkových organizací zřízených 
městem Vracov a to čerpání finančních prostředků ve výši 55.000 Kč z rezervního  fondu MŠ 
Vracov na nákup dětského nábytku  a současně posílení investičního fondu  ve výši 50.000 
Kč pro pořízení zahradního domku na hračky 
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v tis. Kč 

Subjekt Dotace města  
na provoz 

Z toho limit 
platů bez 
zákonných 
odvodů 

Použití investičního fondu na: 

Rekonstrukce, 
modernizace, 
opravy 

Pořízení 
nového 
majetku 

VPS 7.500 4.200 148 284 

MZŠ 2.600 70 0 0 

MŠ 900 51 0 225 

ZUŠ 700 0 0 670 
 

14. výběr dodavatele veřejné zakázky na projektové práce „Bezbariérové chodníky a přechody ve 
Vracově“ s tím, že nejvýhodnější nabídku předložil Ing. Jindřich Hochman, nabídková cena   
32.000,-- Kč vč. DPH 
 

 

s o u h l a s í :  
 

15. s dodatečným povolením stavby „Novostavba bytového domu Vracov – Dům zvláštního 
určení“ na pozemcích parc.č. 497, 495/9, 495/10, 495/2, 495/1 a 3952/1  na náměstí Míru 
investora Quantum Solis s.r.o. v rozsahu provedení nadstavby se čtyřmi byty a úpravou 
stávajícího sjezdu ze silnice I/54 + parkovací stání ve dvorním traktu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská  


