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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 52. schůze Rady města Vracova konané dne 16.9.2016   

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. plán zasedání rady a zastupitelstva ve II. pololetí roku 2016 

 

 

s c h v a l u j e:  

3. výsledek provedeného výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu stavby 
„Oprava rozvodů vody  DPS Vracov“   -  nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč                 
Radmil CZ s.r.o. s nabídkovou cenou 457.737 Kč bez DPH 
 

4. uzavření smlouvy o dílo ve věci zpracování žádosti o dotaci z IROP, Prioritní osa 2, specifický cíl 
2.4, výzva č. 46 Infrastruktura do základních škol, se společností   OHK servisní, s.r.o.                           
za cenu   45.000  Kč bez DPH pro projekt „Stavební úpravy + nástavba částí MZŠ Vracov“ 
 
 

5. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracovatele „Nového 
územního plánu města Vracov“ a schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva 
k podání nabídky dle přílohy  
 

6. úpravu platu vedoucím školských příspěvkových organizací města Vracova v souladu 
s nařízením vlády č. 273/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dle 
předloženého návrhu 
 

7. s odvoláním na § 102 odst. (2) písm.  j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
stanovuje celkový počet zaměstnanců města Vracov zařazených do Městského úřadu Vracov od 
1.1.2017 na počet 16 
 

8. krátkodobý pronájem veřejného prostranství parc.č. 5 a 6 pro provoz zábavných atrakcí v době 
hodových slavností 2016 XXX za cenu 25.000 Kč  

 

9. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 3113/1 v obci a k. ú. Vracov 
s manž. XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 868, 
který je součástí pozemku parc. č. 3195 v ul. Hodonínská (Dlouhá) v obci a k. ú. Vracov 
 

10. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2885/1 v obci a k. ú. Vracov 
se XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 386, který je 
součástí pozemku parc. č. 1599 v ul. Drahy (Kollárova) v obci a k. ú. Vracov 
 

11. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 717/1 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 945, který je 
součástí pozemku parc. č. 728 v ul. Jana Husa v obci a k. ú. Vracov 
 

12. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2493/1 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 1549, který je 
součástí pozemku parc. č. 2519/2 v ul. Lesní v obci a k. ú. Vracov 
 

13. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 3422 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 941, který je 
součástí pozemku parc. č. 1552 v ul. Drahy v obci a k. ú. Vracov 
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14. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 1037/1 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 2, který je 
součástí pozemku parc. č. 1032 v ul. Zahradská v obci a k. ú. Vracov 
 

15. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2300/2 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 824, který je 
součástí pozemku parc. č. 2319 v ul. Vacenovská v obci a k. ú. Vracov 
 

16. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2484 v obci a k. ú. Vracov 
se XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 1004, který je 
součástí pozemku parc. č. 2589 v ul. Starce v obci a k. ú. Vracov 
 

17. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 3540 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 439, který je 
součástí pozemku parc. č. 3533 v ul. Drahy v obci a k. ú. Vracov 
 

18. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 1356/50 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k bytovému domu čp. 1083, který je 
součástí pozemku parc. č. 1472 v ul. Skoronská v obci a k. ú. Vracov 
 

19. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 1485 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 839, který je 
součástí pozemku parc. č. 1479 v ul. Ernestovská v obci a k. ú. Vracov 
 

20.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 1666 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 114, který je 
součástí pozemku parc. č. 1664/1 v ul. Horní řádky v obci a k. ú. Vracov 
 

21.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2769 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 517, který je 
součástí pozemku parc. č. 2671 v ul. Okružní v obci a k. ú. Vracov 
 

22. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2219/1 v obci a k. ú. Vracov 
se XXX a XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 1033, 
který je součástí pozemku parc. č. 2216 v ul. Sportovní v obci a k. ú. Vracov 
 

23. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2493/1 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 1602, který je 
součástí pozemku parc. č. 2498/3 v ul. Lesní v obci a k. ú. Vracov 
 

24. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2002/23 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 790, který je 
součástí pozemku parc. č. 2009/1 v ul. Kučovanská v obci a k. ú. Vracov 
 

25. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2300/2 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 940, který je 
součástí pozemku parc. č. 2363 v ul. Vacenovská v obci a k. ú. Vracov 
 

26. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2493/1 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 1559, který je 
součástí pozemku parc. č. 2501/2 v ul. Lesní v obci a k. ú. Vracov 
 

27. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 1666 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 108, který je 
součástí pozemku parc. č. 1659 v ul. Horní řádky v obci a k. ú. Vracov 
 

28. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2493/1 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 1578, který je 
součástí pozemku parc. č. 2498/2 v ul. Lesní v obci a k. ú. Vracov 
 

29. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2219/1 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 807, který je 
součástí pozemku parc. č. 2093 v ul. Sportovní v obci a k. ú. Vracov 
 

30.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2041/8 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 825, který je 
součástí pozemku parc. č. 2098 v ul. Tyršova v obci a k. ú. Vracov 
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31. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích parc. č. 3422 a 3421/1 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, sjezdu a zpevněných 
ploch k rodinnému domu na pozemku parc. č. 3528/2 v ul. Drahy v obci a k. ú. Vracov 

 

32. výsledek poptávkového řízení na dodávku „Oplocení areálu Mateřské školy Vracov II. etapa“ a to 
zadání práce společnosti MSD a.s. Ostrava za cenu 89.109 Kč vč. DPH 
 

 

s o u h l a s í : 

33. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 128.575 Kč a současně se snížením výdajů v kap. 716 
kultura o 1.055 Kč na údržbě muzea a o 47.825 Kč zajištění kulturní akce Dožínky 2016, v 
kap. 728 pečovatelská služba o 2.550 Kč na zajištění údržby budovy DPS, v kap. 714 o 
39.120 Kč výdaje na oplocení areálu MŠ a v  kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku o 
38.025 Kč na realizaci parkovacího státní v ul. Luční 
 

34. s přijetím neúčelového finančního daru pro Mateřskou školu Vracov v částce 20.000 Kč pro 
účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže ve smyslu § 20 odst. 8 zákona              
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění  

35. s umístěním bankomatu České spořitelny, a.s. v objektu bývalé základní školy na náměstí 
Míru ve Vracově  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 


