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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 25. schůze Rady města Vracova konané dne 10. 9. 2015   

 

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. návrh akcí na zařazení do rozpočtu roku 2016  

 

r u š í : 

3. usnesení č. 16 z 10. schůze rady konané dne 19.3.2015 ve věci výběru zhotovitele posuvných 

závěsů do sportovní haly  

 

s c h v a l u j e :  

4. zadání prací na akci „Sportovní hala Vracov – posuvné závěsy“ dle provedeného nového 
výběru společnosti  Stardom Company s.r.o. za nabídkou cenu 124.110 Kč vč. DPH 

5. podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro 
základní školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Masarykova základní škola 
Vracov,  která se týká zápisu změny v údajích nejvyššího povoleného počtu výkonů (změna 
kapacity školní družiny)  s  nejvyšším povoleným počtem žáků 90  s účinností od 1.10.2015 
 

6. pověření ředitele příspěvkové organizace Masarykova základní škola Vracov k podání výše 
uvedené žádosti (bod č.5) Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství, s tím, že 
Rada města Vracova se vzdává práva na odvolání 

7. nový odpisový plán  příspěvkové organizace Veřejně prospěšné služby Vracov na základě 
pořízení nového majetku dne 31.8.2015, a to žacího stroje W3532, sekačka pro stadion 

8. zahájení 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 

9. plat řediteli příspěvkové organizace Masarykova základní škola Vracov Mgr. Zdeňku Hlavsovi 
(úprava osobního ohodnocení), v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., v platném 
znění, dle předloženého návrhu  

10.  se zveřejněním záměru vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku parc. č. 2034/66 – 
ostatní plocha o výměře 3095 m2 v obci a katastrálním území Vracov dle výše 
spoluvlastnických podílů, a to tak, že po rozdělení pozemku geometrickým plánem bude 
město Vracov vlastníkem pozemku označeného novým parcelním číslem odpovídající svou 
výměrou id. ¼ pozemku parc. č. 2034/66 a sousedící s pozemkem parc. č. 2034/1 ve 
vlastnictví města Vracova 
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11.  uzavření Smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy č. 1030021322/002 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené dne 16. 4. 2015 mezi XXX, XXX, XXX, XXX, 
XXX, XXX, XXX, XXX, XXX a E.ON Distribuce a. s. ve věci budoucího věcného břemene 
spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN a kabelové skříně v 
pilíři na části pozemku parc. č. 4941/55 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. 
s. za jednorázovou úplatu 1200 Kč (stavba: „Vracov, příp.NN, NNN“) 

12.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 1774/1 v obci a k. ú. 
Vracov s manžely XXX a XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 
286, který je součástí pozemku parc. č. 1769 v ul. V Koutě v obci a k. ú. Vracov 

13.  se zveřejněním záměru směny pozemku parc. č. 4735/21 - orná půda o výměře 865 m2 za 
pozemek parc. č. 1356/76 – ostatní plocha o výměře 168 m2, vše v obci a k. ú. Vracov 

14.  poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč folklornímu souboru Lipina Vracov 
 

 

s o u h l a s í : 

15. se zateplením rodinného domu čp. 658 na ulici Okružní v maximální tloušťce 15 cm 

16.  s prodloužením termínu úkolu č. 21 z 18. schůze rady – „prověřit náplň práce správce 
stadionu“, a to do 1. 12. 2015 z důvodu nutnosti posouzení z dlouhodobějšího hlediska  
 
 

u k l á d á   : 

 
17. na příští schůzi rady města přizvat vedoucího odboru výstavby a zemědělství  

odpovídá: starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


