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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 50. schůze Rady města Vracova konané dne 11.8.2016   

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. zprávu o provedené kontrole vynaložených veřejných prostředků na platy a odměny 
zaměstnanců ZUŠ Vracov 

3. záporné stanovisko VSV a.s. k záměru města provedení komplexních pozemkových úprav 

4. sdělení XXX ve věci prodeje pozemků v obci a k. ú. Vracov a doporučuje zastupitelstvu ke 
schválení 
 
 

s c h v a l u j e :  

5. Smlouvu č. 039629/16/OKH o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Vracov, ulice Cihelná, 
prodloužení vodovodního řadu“ z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 100.000 Kč 

6. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Výměna 
zásobníkových ohřívačů vody pro MŠ Vracov“ a schvaluje seznam zájemců, kterým bude 
zaslána výzva k podání nabídky dle přílohy č. 1 

7. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby 
„Oprava rozvodů vody DPS Vracov“ a schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva 
k podání nabídky dle přílohy č. 2 

8. dohodu o provedení stavebních úprav nájemcem bytu č. 12 v DPS Vracov s panem XXX 
spočívající v rekonstrukci sociálního zařízení bytu na náklady nájemce za podmínky vyloučení 
aplikace ust. § 2220 odst. 1 věta druhá, tzn. dojde-li stavební úpravou ke zhodnocení věci, 
nebude nájemce po skončení nájmu po pronajímateli žádat vyrovnání zhodnocení věci 

9. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vzdání se práva vymáhat pohledávky: 
- ve výši 4.278 Kč za XXX (fa č. 1310287) 
- ve výši 4.278 Kč za XXX (fa č. 1310288) 
- ve výši 3.952 Kč za XXX (fa č. 1410018) 
- ve výši 4.278 Kč za XXX (fa č. 1410019) 
- ve výši 4.278 Kč za XXX (fa č. 1410020) 
 a současně souhlasí s tím, aby byl proveden účetní odpis výše uvedených pohledávek VPS 

Vracov v souladu s platnou právní úpravou 

10.  restaurátorský záměr obnovy dvou křížů v ul. Husova a Vlkošská s cenovou nabídku za 

provedení prací XXX ve výši 81.191 Kč vč. DPH 

11.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 1666 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy k pozemku parc. č. 1660/1 v ul. Horní řádky 
v obci a k. ú. Vracov 

12.  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. 994 v ul. 
Hodonínská v obci a k. ú. Vracov  

13.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2628/11 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 
1197 v ul. Dubová v obci a k. ú. Vracov (v max. ploše 12m x 3m) 

14.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2111 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 617 v ul. 
B. Němcové v obci a k. ú. Vracov (v max. ploše 6m x 2,7m) 
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15. 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. 1534 
v obci a k. ú. Vracov v ul. Horní řádky (v max. ploše 2m x 6m) 

16. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty a stezky k tíži služebného 
pozemku parc. č. 1361/3 ve prospěch vlastníka panujícího pozemku parc. č. 1360 v obci a k. 
ú. Vracov za jednorázovou úhradu 1.000 Kč mezi Městem Vracov a XXX 

17. uzavření smlouvy č. 16310/3/2016 mezi Městem Vracov a RWE GasNet s. r. o. o zřízení 
věcného břemene – služebnosti spočívající v: a) právu zřídit a provozovat na služebných 
pozemcích plynárenské zařízení, b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 
plynárenského zařízení – „STL plynovod – Vracov – ZTV průmyslová zóna Padělky, číslo 
stavby 16310“ na částech pozemků parc. č. 204/8, 3731/52, 3731/89, 3731/98 a 3731/155 
v obci a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 2308-139/2016 za jednorázovou úhradu    
500 Kč 

18. uzavření smlouvy č. 16310/2/2016 mezi XXX, manž. XXX, RWE GasNet s. r. o. a Městem 
Vracov (investorem) o zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v: a) právu zřídit a 
provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení, b) právu vstupovat a vjíždět na 
služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 
odstraněním plynárenského zařízení – „STL plynovod – Vracov – ZTV průmyslová zóna 
Padělky, číslo stavby 16310“ na částech pozemků parc. č. 3731/74, 202/10, 203/7, 203/10, 
203/13, 203/19, 203/21 a 204/10 v obci a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 2308-
139/2016 za jednorázovou úhradu 1000 Kč (2x 500 Kč) 

19. uzavření smlouvy č. 16310/1/2016 mezi DADOS-AUTOSERVIS s. r. o., RENOL CZ s. r. o., 
RWE GasNet s. r. o. a Městem Vracov (investorem) o zřízení věcného břemene – služebnosti 
spočívající v: a) právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení, b) 
právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení – „STL plynovod – 
Vracov – ZTV průmyslová zóna Padělky, číslo stavby 16310“ na částech pozemků parc. č. 
204/20 a 3731/106 v obci a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 2308-139/2016 za 
jednorázovou úhradu 1000 Kč (2x 500 Kč) 

20. uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Vracov a DADKA Vracov s. r. o. o pronájmu části 
pozemku parc. č. 856 o výměře cca 10 m2 v obci a k. ú. Vracov v ul. Zahumenská za účelem 
dočasného umístění stavební buňky (výstavba skladové haly firmy Dadka Vracov), a to na 
dobu určitou od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 za nájemné ve výši 200 Kč/měsíc 

21.  výsledek provedeného výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu 
akce „Ocelová tribuna – zastřešení u házenkářského hřiště“ - nejvýhodnější nabídku předložil 
uchazeč Kovos Vracov spol. s r.o. s nabídkovou cenou 179.685 Kč vč. DPH 

22.  změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 příspěvkových organizací zřízených 
městem Vracov v návaznosti na schválený rozpočet města (v tis. Kč) 

Subjekt Příspěvek 
města na 
provoz 

Z toho limit platů bez 
zákonných odvodů, u VPS 
dále bez příspěvku úřadu 
práce na mzdy VPP 

Použití fondu investic na: 

Rekonstrukce, 
modernizace, 
opravy 

Pořízení 
nového 
majetku 

VPS 7.900 5.000 0 0 

MZŠ 2.800 105 0 190 

MŠ 1.100 65 0 73 

ZUŠ 700 35 0 0 
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n e s c h v a l u j e : 

23.  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 o u h l a s í : 

24.  se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 13.327 Kč a současně se snížením výdajů v kap. 719 
správa o 1.743 Kč, z toho 728 Kč na údržbě radnice a 1.015 Kč údržba hasiči a v kap. 740 
výdaje upřesněné v průběhu roku o 11.584 Kč na opravě fasády budovy na nádraží 

25.  s realizací stavby 5 parkovacích stání v ul. Luční na pozemcích parc. č.  2944/19 a 2944/20 v 
obci a  k. ú. Vracov provozovnou VPS Vracov na náklad města ve výši 38.025 Kč z kap. 740 
výdaje upřesněné v průběhu roku 

26.  s umístěním měřického bodu č. 1309 na travnatý pás, který je součástí polní cesty na 
pozemku parc. č. 4208 v obci a k. ú. Vracov ve vlastnictví Města Vracova 

27.  s částečným záborem veřejného prostranství – chodníku na ul. nám. Míru (parc. č. 855/1 od 
12.9.2016 do 17.9.2016) a části místní komunikace v ul. Radniční (parc. č. 856 od 5.9.2016 
do 10.9.2016) v k. ú. Vracov před objektem čp. 203 za účelem umístění lešení pro zateplení 
objektu IBS s. r. o. Vracov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


