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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 57. schůze Rady města Vracova konané dne 24.11. 2016   

 

 

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. zprávu finančního výboru k návrhu rozpočtu města na rok 2017 
3. zprávu finančního výboru o kontrole provedeného výběrového řízení na dodavatele nábytku 

do dvou tříd mateřské školy 
  

 

s c h v a l u j e :  

4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2015 s Ing. Peterem Štefančíkem, 
kterým se mění cena a termín zpracování projektové dokumentace „Vracov – 
rekonstrukce chodníků ul. Nádražní, Okružní, Na Rybníčku, Jiráskova“ o 20.000 Kč 
včetně DPH z důvodu zvýšení rozsahu projektových prací    

5. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD16-224 se společností STAVEBNÍ 
FIRMA PLUS s.r.o., kterým se mění termín realizace stavebních prací „Oprava střechy 
a fasády DPS Vracov“ z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění  
prací     

6. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1i/2016 se společností Radmil CZ s.r.o., 
kterým se mění cena snížením o 21.256 Kč bez DPH při realizaci stavby „Oprava 
rozvodů vody DPS Vracov“ z důvodu snížení rozsahu požadovaných prací, současně 
dojde k úpravě DPH z 15% na 21% z důvodu nesplnění podmínek pro uplatnění 
snížené sazby     

7. nový odpisový plán příspěvkové organizace Veřejně prospěšné služby Vracov na 
základě pořízení nového majetku dne 27.10.2016 a to pracovního stroje rýpadla-
nakladače JCB 3CX COMPACT 
 

8. uzavření smlouvy č. 1040011603/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění distribuční soustavy – stožár NN na části pozemku parc. č. 
2422/1 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 
2.500 Kč (stavba: „Vracov, ul. Strážnická, úprava sítě NN, XXX“) 

9. skončení nájmu podanou výpovědí z nájemní smlouvy ze dne 20. 12. 2013 uzavřené 
mezi Městem Vracov a MND a. s. Hodonín ze strany nájemce na pronájem části 
pozemku parc. č. 3746/262 v obci a katastrálním území Vracov za účelem „Realizace 
průzkumného vrtu Vracov 12“, a to tak že nájem skončí ke dni 31.12.2016 (po uplynutí 
výpovědní doby) 

10. zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3104/1 o výměře cca 23 m2 v ul. 
Úzká za účelem výstavby garáže manž. XXX a XXX za cenu 100 Kč/rok, s tím, že po 
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předložení souhlasu s užíváním stavby na stavbu garáže dojde k odprodeji pozemku 
za kupní cenu 100,-Kč/m2 

11. zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3104/1 o výměře cca 23 m2 v ul. 
Úzká za účelem výstavby garáže manž. XXX a XXX za cenu 100 Kč/rok, s tím, že po 
předložení souhlasu s užíváním stavby na stavbu garáže dojde k odprodeji pozemku 
za kupní cenu 100 Kč/m2 

12. uzavření smluv o možnosti provést stavbu „VRACOV – rekonstrukce chodníků ul. 
Okružní, Na Rybníčku a Jiráskova“ s vlastníky pozemků parc. č. 1817, 2152, 1806, 
1717, 1716, 1648, 1650, 1227, 1198/2, 1152/16, 1152/17, 314/32, 323/1 a 322 v obci   
a katastrálním území Vracov  

13. výplatu odměn za druhé pololetí roku 2016 vedoucím školských příspěvkových 
organizací města Vracova dle předloženého návrhu 

14. výplatu odměn za rok 2016 vedoucím příspěvkových organizací (mimo školských)       
a organizačních složek města dle předloženého návrhu 

15. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžních darů dle přílohy č. 1 účinkujícím při 
obřadech Sboru pro občanské záležitosti jako odměna za činnost v  roce 2016 

16. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 vyhlášky  
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyřazuje  
na návrh konkursní komise uchazeče XXX z konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele/ředitelky ZUŠ Vracov, protože nesplnil podmínky 
konkursního řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


