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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 51 . schůze Rady města Vracova konané dne 1.9. 2016   

 

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

 

 

s c h v a l u j e :  

2.  výsledek provedeného výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu 
stavby „Oprava střechy a fasády DPS Vracov“ - nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč 
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s. r. o. s nabídkovou cenou 3.948.401,95 Kč bez DPH 

3.  výsledek provedeného výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu 
stavby „Rekonstrukce sportovní haly Vracov – sociální zařízení a šatny“ - nejvýhodnější 
nabídku předložil uchazeč K+S, spol. s r. o. s nabídkovou cenou 2.315.535 Kč bez DPH 

4.  výsledek provedeného poptávkového řízení na akci „Výměna zásobníkových ohřívačů vody 
pro MŠ Vracov“ – nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč RADMIL CZ s. r. o. s nabídkovou 
cenou 50.736 Kč bez DPH 

5.   uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 3355 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 421, který 
je součástí pozemku parc. č. 3349 v ul. Lesní v obci a k. ú. Vracov 

6.   uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2493/1 v obci a k. ú. 
Vracov s manž. XXX a XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) 
k rodinnému domu čp. 1551, který je součástí pozemku parc. č. 2517/2 v ul. Lesní v obci a k. 
ú. Vracov 

7.   uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 3396/1 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, sjezdu a 
zpevněných ploch k rodinnému domu čp. 1151 (budoucí veterinární ordinace) na pozemku 
parc. č. 3320 v ul. Hodonínská v obci a k. ú. Vracov 

8.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 1356/74 v obci a k. ú. 
Vracov s manž. XXX a XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 
1450, který je součástí pozemku parc. č.  1461/5 v ul. Skoronská v obci a k. ú. Vracov 

9.   uzavření smlouvy č. 1030031594/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění distribuční soustavy – zemní kabel NN  na části pozemku parc. č. 
2816 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu      
3.900 Kč (stavba: „Vracov, Nová, příp. kNN, XXX“) 

10.  uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ve sportovním areálu Městského 
stadionu, ul. Tyršova čp. 1620 Vracov mezi Veřejně prospěšnými službami Vracov a 
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Sportovním klubem orientačního běhu Zlín, IČ: 49157566 za účelem konání oblastního 
závodu Valašské a Brněnské oblasti dne 28.10.2016 od 9.00 do 14.00 hod. za nájemné ve 
výši 2.000 Kč 
 

11.  výpověď nájemní smlouvy ze dne 16.12.2013 uzavřené mezi Základní uměleckou školou 
Vracov a XXX (99gramů), a to ze strany pronajímatele na pronájem nebytových prostor 
v budově Základní umělecké školy čp. 48 v obci a k. ú. Vracov – místnost č. 10, tzn., že 
nájem skončí dne 31.12.2016 (po uplynutí tříměsíční výpovědní doby) 
 

12.  výpověď nájemní smlouvy ze dne 20.12.2013 uzavřené mezi Základní uměleckou školou 
Vracov a VERMONA, IČ: 22740015, a to ze strany pronajímatele na pronájem nebytových 
prostor v budově Základní umělecké školy čp. 48 v obci a k. ú. Vracov – místnost č. 10, tzn., 
že nájem skončí dne 31.12.2016 (po uplynutí tříměsíční výpovědní doby) 

 
13.  výpověď smlouvy o výpůjčce ze dne 13.12.2013 uzavřené mezi Základní uměleckou školou 

Vracov a XXX, a to ze strany půjčitele na výpůjčku nebytových prostor v budově Základní 
umělecké školy čp. 48 v obci a k. ú. Vracov – místnost č. 34, tzn., že nájem skončí dne 
31.12.2016 (po uplynutí tříměsíční výpovědní doby) 

 
 

s o u h l a s í :   

14.  se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 121.240 Kč a současně se snížením výdajů v kap. 716 
kultura o 3.320 Kč na údržbě budovy a v kap. 714 o 117.920 Kč výdaje na oplocení areálu 
MŠ 
 

15.  se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 250.000 Kč a současně se snížením výdajů v kap. 710 
opravy MK (místní komunikace) o 250.000 Kč 
 

16.  s úhradou očkování a přeočkování zaměstnanců Pečovatelské služby Vracov proti žloutence 
typu A a B 
 

17.  s částečným záborem veřejného prostranství – chodníku v ul. Bzenecká (parc. č. 4833/4) od 
12.9.2016 do 30.9.2016) v k. ú. Vracov před objektem čp. 533 za účelem umístění lešení 
z důvodu zateplení rodinného domu čp. 533 ve vlastnictví XXX 
 

18.  s přijetím neúčelového finančního daru pro MZŠ Vracov v částce 7.000 Kč od XXX 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zapsala: Jana Sádovská 

 


