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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 53. schůze Rady města Vracova konané dne 29.9.2016   

 

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. zprávu komise kulturní o kulturní činnosti ve II. pololetí roku 2016 
 

s c h v a l u j e:  

3. výsledek provedeného výběrového řízení na dodávku veřejné zakázky malého rozsahu  
„Rýpadlo – nakladač pro VPS Vracov“   -  nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč 
TERRAMET, spol. s r.o.  s nabídkovou cenou 1.885.000  Kč bez  DPH 

4. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 1667 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu   čp. 561, který 
je součástí pozemku parc. č. 1709 v ul. Horní řádky v obci a k. ú. Vracov 

5. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 3952/1 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 411, který je 
součástí pozemku parc. č. 514 v ul. Záhumenská v obci a k. ú. Vracov 

6. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2110/1 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 590, který je 
součástí pozemku parc. č. 1856 v ul. P. Bezruče v obci a k. ú. Vracov 

7. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 314/28 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 53, který je 
součástí pozemku parc. č. 73 v ul. Mlýnská v obci a k. ú. Vracov 

8. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 3605/3 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby kanalizační, vodovodní a NN přípojky, sjezdu a zpevněných ploch 
k plánované novostavbě rodinného domu na pozemcích parc. č. 3559/1 a 3558 v ul. Lomená 
v obci a k. ú. Vracov 

9. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1643/8 v bytovém domě čp. 1642 a 1643 v ul. Úzká v obci 
a k. ú. Vracov s XXX dle Dohody o převodu družstevního podílu člena bytového družstva ze 
dne 20.9.2016 

10. uzavření smlouvy č. 1030033778/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, pilíř NN  na části pozemku 
parc. č. 3605/3 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 
2800 Kč (stavba: „Vracov, rozš. kNN, XXX“) 

11. uzavření Smlouvy č.1030028818/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabel NN na části pozemku parc. č. 4740/1 
v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s za jednorázovou úplatu  18.500 Kč 
(stavba: „Vracov, rozšíření kabelu NN, XXX“) s tím, že nedílnou součástí smlouvy bude zápis 
z jednání konaného dne 27.9.2016 ve firmě E.ON Česká republika, s.r.o., Husova 1, Hodonín 
ve věci akce: Vracov, rozšíření kabelu NN, XXX, č. stavby 001030028818  
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12. 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 2016 

13. 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 2016 

14. 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 2016 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


