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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 47. schůze Rady města Vracova konané dne 23.6.2016   

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. zprávu komise mládeže a školství ve věci provedených zápisů do základní a mateřské 
školy 

3. žádost Základní umělecké školy Vracov o povolení čerpání fondu odměn 
4. žádost JSDH o pořízení asanační lišty na zásahové vozidlo CAS 20  
5. žádost Svazu tělesně postižených MO Vracov o navýšení finančního příspěvku na     

rok 2016  
 

s c h v a l u j e :  

6. výsledek provedeného výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku 
akce „Dodávka a montáž mobilního kluziště Vracov“, nejvýhodnější nabídku předložil 
uchazeč BaP holding a.s. s nabídkovou cenou 5.491.000 Kč bez DPH 

7. zpracovatelem studie „Obecní dům Vracov“ Ing. arch. Martina Navrkala za nabídkovou 
cenu 140.000 Kč včetně DPH 

8. výsledek provedeného poptávkového řízení na dodávku veřejné zakázky malého 
rozsahu akce „Strojní zařízení pro údržbu travnatých ploch“ -  nejvýhodnější nabídku 
předložil uchazeč DANIŠ DAVAZTECHNIK s.r.o. s nabídkovou cenou 265.200 Kč     
vč. DPH 

9. výsledek provedeného poptávkového řízení na dodávku veřejné zakázky malého 
rozsahu akce „Chladící boxy na víno“ -  nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč 
UNIS-JAKOS, s.r.o. s nabídkovou cenou 145.200 Kč vč. DPH 

10. výsledek provedeného poptávkového řízení na dodávku veřejné zakázky malého 
rozsahu akce „Oplocení areálu Mateřské školy Vracov“ -  nejvýhodnější nabídku 
předložil uchazeč MSD, a. s. s nabídkovou cenou 161.270 Kč bez DPH 

11. uzavření smlouvy o dílo ve věci zpracování žádosti o dotaci z IROP, Prioritní osa 1, 
specifický cíl 1.3, výzva č. 36 Stanice integrovaného záchranného systému,               
se společností   OHK servisní, s.r.o. za cenu 45.000 Kč bez DPH pro projekt „Hasičská 
zbrojnice pro JSDH města Vracov“ 

12. nový odpisový plán  příspěvkové organizace Veřejně prospěšné služby Vracov na 
základě pořízení nového majetku dne 17.5.2016 a to pracovního stroje MULTICAR 
M27 

13. uzavření smlouvy č. 317-1-16/2016 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabely a rozvaděč NN na části 
pozemku parc. č. 3731/155 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch AH energy s. r. o. za 
jednorázovou úplatu 16.300 Kč („Výstavba haly s administrativním zázemím SDK 
SYSTÉM CZ“) 

14. uzavření smlouvy č. 9900085647_1/VB o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení, v právu vstupovat 
a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na částech pozemků 
parc. č. 3731/97 a 3731/98 v obci a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 2312-
380/2016 ve prospěch RWE GasNet s. r. o., za jednorázovou úhradu 2.000 Kč (stavba: 
STL plynovodní přípojka pro víceúčelový objekt čp. 1764 v ul. Průmyslová v obci 
Vracov, číslo stavby 9900085647) 



15. zařazení akce „Stavební úpravy MZŠ Vracov – půdní vestavba odborných učeben 
včetně vybavení“ do MAP ORP Kyjov s tím, že zabezpečí spolufinancování projektu 
dle podmínek IROP  

 

 

u k l á d á : 

 
16. provést kontrolu hospodaření vynaložených veřejných prostředků na platy a odměny 

zaměstnanců ZUŠ Vracov 
Zodpovídá: tajemníce MěÚ 
Termín: do 31.8.2016 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 


