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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 49. schůze Rady města Vracova konané dne 21.7.2016   

 

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. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Rýpadlo – 
nakladač pro VPS Vracov“ a schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva 
k podání nabídky dle přílohy č. 1 

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

4. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby 
„Rekonstrukce sportovní haly Vracov – sociální zařízení a šatny“ a schvaluje seznam 
zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle přílohy č. 3 

5. povolení výjimky z  nejvyššího počtu žáků deváté třídy MZŠ Vracov podle § 23 odst. 5         
zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve školním roce 2016/2017 a to na   
33 žáků 

6. udělení děkovného listu a věcného daru ve výši 3.000 Kč paní XXX za celoživotní zásluhy a 
stále aktivní činnost v oblasti kultury ve Vracově 

7. nový odpisový plán  příspěvkové organizace Veřejně prospěšné služby Vracov na základě 
pořízení nového majetku dne 21.6.2016 a to užitkového vozidla Dacia Dokker Van 

8. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí daru z rozpočtu města ve výši 2.000 Kč  pro Občanské 
sdružení Kiwanis klub Slovácko, IČ 266 08 740 na zajištění činnosti v roce 2016 a uzavření 
darovací smlouvy na tuto akci 

9. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000 Kč paní XXX z ulice 
Bzenecké jako příspěvek na činnost Klubu důchodců Vracov v roce 2016 

10. uzavření smlouvy č. MKK 5/2016 o výpůjčce prostor – bývalá knihovna v budově KD čp. 57 
v obci a k. ú. Vracov mezi Městským kulturním klubem Vracov a Ženským sborečkem 
Koňadra, IČ 04643046 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem spolkové 
činnosti (každá středa v době od 19 do 21 hodin) 

11. 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. 
1555 na pozemku parc. č. 895/2 v ul. Zahradská v obci a k. ú. Vracov 

12. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2108 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX – provedení stavby kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, sjezdu a 
zpevněných ploch k rodinnému domu čp. 481 (a plánované přístavbě) na pozemku parc. č. 
1944 v ul. A. Petržely v obci a k. ú. Vracov  

13. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o možnosti provést stavbu na pozemku města ze dne 
1.6.2016 mezi Městem Vracov a XXX, kterým se mění grafická příloha smlouvy (nově 
označená č.2) a čl. VII. smlouvy  

14. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru za první pololetí roku 2016 předsedům a 
členům komisí Rady města Vracova, kteří nejsou členy zastupitelstva dle předloženého 
návrhu 
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s o u h l a s í  : 

15. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 40.981 Kč a současně se snížením výdajů kap. 728 
pečovatelská služba o 8.077 Kč na zajištění vytápění a údržby budovy DPS, v  kap. 716 
kultura o 3.967 Kč na zajištění údržby budovy a příprava a úklid kulturních akcí (stavění 
máje), v kap. 719 správa o 28.937 Kč, z toho 27.017 Kč na údržbě radnice a 1.920 Kč 
údržba hasiči 

16. se zveřejněním záměru  pronájmu části  pozemku parc. č. 856 – ostatní plocha o výměře 
10 m2 v obci a katastrálním území Vracov  

17. se stanoviskem Města Vracova č.j. 860-330/2016 ke Změně stavby čp. 1506 před 
dokončením  

 

 

u k l á d á : 

18. starostovi města napsat dopis řediteli České spořitelny, a.s. ve věci rušení pobočky ve 
Vracově 
Termín do: 31.7.2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


