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

V Ý P I S  

 usnesení z 27. schůze Rady města Vracova konané dne 7. 10. 2015   

 

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. výsledek provedeného poptávkového řízení na pořízení AED defibrilátoru pro Městskou 
policii Vracov 

 

r u š í: 

3. výběrové řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu na realizaci stavby Vracov – 
vypouštění odpadní prací vody v areálu letního koupaliště„ – neboť žádná z podaných 
nabídek zadavateli veřejné zakázky nevyhovuje 

 

s c h v a l u j e :  

4. zahájení opakovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodavatele „Vracov – vypouštění odpadní prací vody v areálu letního koupaliště“ a 
schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle přílohy č. 1 

5.  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD15-142 se společností STAVEBNÍ FIRMA 
PLUS s.r.o., kterým se mění cena stavebních prací o     161.942  Kč  bez DPH při 
realizaci stavby „Vracov – rekonstrukce chodníku a MK v ul. Sokolská a Mlýnská“  
z důvodu zvýšení rozsahu požadovaných prací     

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 028866/15/OSV o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje a to dofinancování ve výši 61.000 Kč na Pečovatelskou službu 
Vracov, ID 1243476 

7.  krátkodobý pronájem  sportovní haly a ubytovny v ul. Sokolské ve dnech 10.10. až 
11.10.2015  Sportovnímu klubu orientačního běhu Zlín pro možnost konání Mistrovství ČR 
v orientačním běhu družstev za cenu    12.100 Kč za akci 

8. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 13.000 Kč panu XXX jako 
příspěvek na náklady svobodného stárka v roce 2015 

9. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 11.000 Kč slečně XXX jako 
příspěvek na náklady svobodné stárky v roce 2015 

10. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 11.000 Kč manželům XXX jako 
příspěvek na náklady ženatých stárků v roce 2015 
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11.  uzavření smlouvy č. 1040009545/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění distribuční soustavy – vedení NN (vedení NN – 50 m, podpěrný 
bod 1 ks)  na části pozemku parc. č. 798/1 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 17.500 Kč (stavba: „Vracov, Hlinická, úprava sítě 
NN, RAMU-PLUS“) 

12.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích města parc. č. 2887 v obci a 
k. ú. Vracov s manžely XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 
833, který je součástí pozemku parc. č. 1612 v ul. Příční v obci a k. ú. Vracov 

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. 
Vracov 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  

14.  zadání provedení „Silvestrovského ohňostroje“ u společnosti ZEVETA AMMUNITION, 
a.s. v ceně do 40.000 Kč bez DPH  

15.  v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 20.000 Kč starostovi města jako 
příspěvek za činnost nad rámec funkce a povinnosti starosty 

 

 

s o u h l a s í : 

16.  se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 572/2 – zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 26 m2 v obci a katastrálním území Vracov 

17. se zveřejněním záměru uzavření kupní smlouvy se společností  Nový svět, družstvo o 
prodeji pozemků parc. č. 3731/36 – orná půda o výměře 1449 m2, parc. č. 3731/37 – orná 
půda o výměře 623 m2, parc. č. 3731/38 – orná půda o výměře 727 m2 a parc. č. 3731/39 
– orná půda o výměře 668 m2 v obci a katastrálním území Vracov za kupní cenu 150 
Kč/m2 dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení předkupního 
práva věcného ze dne 30.10.2014 

18. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 89.828 Kč a současně se snížením výdajů v  kap. 
716 kultura o 17.207 Kč na opravě muzeí Záhumenská a 50.714 Kč na kulturní akce, 
v kap. 719 správa o 956 Kč na údržbě radnice a o 1.769 Kč na údržbě hasičské techniky, 
v kap. 710 komunikace o 15.882 Kč na opravě plynovodu při MK Sokolská a v kap. 740 
výdaje upřesněné v průběhu roku o 3.300 Kč na opravě oplechování budovy kuželny  

19. se změnou v užívání stavby  na pozemku parc. č. 2749/1 v k. ú. Vracov - záměr XXX 
prodejna stavebnin,  za podmínek dle územně plánovací informace MěÚ Kyjov OŽPaÚP 
č.j. OŽPÚP39230/15/395 ze dne 14.8.2015    

20. se záměrem stavby „AUTOBAZAR VRACOV“ na pozemku parc. č. 3744/146 investora 
Gregocar s.r.o. Vracov v průmyslové zóně Přední díly, za splnění podmínek Územní 
studie Vracov – Přední díly 

 

 
 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská   


