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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 24. schůze Rady města Vracova konané dne 26. 8. 2015   

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. časový plán zasedání Rady a Zastupitelstva města Vracova na II. pololetí roku 2015 

3. dopis Martina Lundy ve věci vozidla Městské policie Vracov 

4. dopis společnosti Büsch Armaturen, spol. s r. o. Vracov ve věci zájmu o výstavbu 

strojírenské firmy ve Vracově ve stávající, popř. v nově připravované průmyslové zóně (na 

pozemku města o velikosti cca 4 000 - 10 000 m2)  

  

s c h v a l u j e :  

5. krátkodobý pronájem areálu městského stadionu mimo hlavního fotbalového hřiště, 
tenisových a nohejbalových kurtů v ulici Tyršova ve dnech 10.10.2015 až 11.10.2015  pro 
možnost konání Mistrovství ČR v orientačním běhu družstev za cenu 10.000 Kč za akci   
+ úhradu spotřebované vody a elektrické energie 

 

6. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 032484/15/OKH ve výši 
103.000 Kč na realizaci projektu Obnova křížů a památníku padlých ve Vracově 

7. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10.000 Kč  pro Soubor 
písní a tanců Vracovjan, IČ 22693882 na krojové vybavení souboru 

8. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí daru z rozpočtu města ve výši 2.000 Kč  pro Český 
červený kříž, ÚOS Hodonín, IČ  00426334 na zajištění ocenění bezpříspěvkových dárců 
krve v  roce 2015 a uzavření darovací smlouvy na tuto akci 

9. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí daru z rozpočtu města ve výši 2.000 Kč  pro Charitu 
Veselí nad Moravou, IČ  44163967 na zajištění činnosti chodu stacionáře v roce 2015      
a uzavření darovací smlouvy na tuto akci 

10.  v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí daru z rozpočtu města ve výši 2.000 Kč  pro Zelený dům 
pohody, příspěvková organizace, Hodonín, IČ 46937170 na zajištění aktivit 
handicapovaných klientů v roce 2015 a uzavření darovací smlouvy na tuto akci 

11.  uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 8 v domě zvláštního určení DPS Vracov      
čp. 1590 s XXX dohodou ke dni 31. 8. 2015 

12.  uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu č. 8 v domě zvláštního určení DPS Vracov   
čp. 1590 s XXX, a to od 1. 9. 2015 na dobu neurčitou 

13. zadání prací na akci „Dodávka výpočetní techniky – server pro MěÚ Vracov“ společnosti 
NOEL s.r.o. za cenu 167.674 Kč vč. DPH 
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14. plat vedoucí organizační složky Městský kulturní klub Vracov Janě Fridrichové (přiznání 
osobního ohodnocení), v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., v platném znění 

15. krátkodobý pronájem veřejného prostranství parc. č. 18 o ploše cca 350 m2 na náměstí 
Míru ve dnech 4.9.2015 a 5.9.2015 pro možnost konání divadelního vystoupení Rytířské 
skupiny Excalibur pořadateli Davidu Berouskovi za cenu 2.500 Kč 

16. připojení rodinného domu čp. 239 v ulici Záhumenské manželů XXX na městský vodovod  

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

17. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Slezskou diakonii Český 
Těšín, poradna rané péče DOREA, IČ 65468562 na činnost v roce 2015 z důvodu 
nedostatku finančních prostředků 

18. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Domov Alzheimer Darkov 
o.p.s., IČ 02496470 na činnost v roce 2015 z důvodu nedostatku finančních prostředků 

 

s o u h l a s í : 

19. se stanoviskem města Vracova k projektové dokumentaci stavby „Koupelnové studio 
s prodejnou stavebnin, služby výrobní a nevýrobní „ investora NOVÝ SVĚT, družstvo 
Veselí nad Moravou v průmyslové zóně Padělky 
 

20.  se stanoviskem města Vracova k projektové dokumentaci stavby „AUTOBAZAR 
VRACOV„  investora Gregocar s.r.o. Vracov v průmyslové zóně Přední díly 

21. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 113.357 Kč a současně se snížením výdajů v  kap. 
716 kultura o 78.579 Kč na opravu muzeí Záhumenská, v kap. 728 pečovatelská služba o 
5.029 Kč na zajištění úklidu a drobných oprav budovy DPS a o 7.443 Kč na rozšíření 
parkovacích ploch před budovou  a v kap. 739  komunální služby o 11.771 Kč na 
vybavení interiéru smuteční síně, o 9.615 Kč  na demolici objektu Baráky čp. 249 a o 920 
Kč na opravě budov – byty nad MŠ  

 
u k l á d á   : 

 
22. projednat se společností Horní Lány s. r. o. návrh možnosti směny pozemku               

parc. č. 1356/76 – ostatní plocha o výměře 168 m2 v obci a k. ú. Vracov, a to za pozemek 
parc. č. 4735/21 – orná půda o výměře 865 m2 (v trati „Losky“) v obci a k. ú. Vracov 
termín: 30.9.2015      odpovídá: tajemnice MěÚ 
 

23. projednat s XXX přijetí daru 4 zpevněných ploch (pro parkování) v ul. Hodonínská 
vystavěných dle Smlouvy o možnosti provést stavbu ze dne 30. 1. 2013 a územního 
rozhodnutí o umístění stavby č.j. 27-328-13-7 ze dne 22. 3. 2013 – nabylo právní moci 
dne 20. 4. 2013 
termín: 30.9.2015      odpovídá: starosta města 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


