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

V Ý P I S  

 usnesení z 45. schůze Rady města Vracova konané dne 10. 6. 2016   

 

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. podanou výpověď z nájmu bytu č. 1335/1 paní XXX s dvouměsíční výpovědní dobou 
3. Výroční zprávu Pečovatelské služby Vracov za rok 2015 

4. zprávu finančního výboru  

 
r u š í : 
 

5. usnesení z 39. schůze bod č. 9, kterým  ukládá tajemnici MěÚ po provedeném zápisu 
Rozsudků do katastru nemovitostí zaslat paní XXX návrh dohody o zrušení a 
vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům parc. č. 1354/29  a 1354/33 v obci 
a k. ú. Vracov ve prospěch Města Vracova za cenu 150 Kč/m2      (17.250 Kč) a dohodu 
o narovnání ve věci proplacení nájemného za užívání id. ½ pozemků 2 roky zpětně ve 
výši 8 Kč/m2/rok (1.840 Kč) 
 

 

s c h v a l u j e :  

 

6. uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1335/1 v ul. Okružní čp. 1335 s panem 
XXX, a to na dobu určitou od 1.8.2016 do 31.7.2018 

7. výsledek provedeného výběrového řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu na 
dodávku projektové dokumentace „Stavební úpravy MZŠ Vracov – půdní vestavba         
odborných učeben“ - nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč   PROST Hodonín s.r.o. 
s nabídkovou cenou  354.518 Kč vč. DPH 
 

8. výsledek provedeného výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého 
rozsahu akce „Údržba házenkářského hřiště“ -  nejvýhodnější nabídku předložil 
uchazeč Stavby Krajča s.r.o. s nabídkovou cenou 224.225 Kč vč. DPH 

9. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby 
„Vracov, ul. Cihelná – prodloužení vodovodního řadu“ a schvaluje seznam zájemců, 
kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle přílohy č. 1 

10. výplatu odměn za první pololetí roku 2016 vedoucím školských příspěvkových 
organizací města Vracova dle předloženého návrhu 

11. výplatu odměny ředitelce Mateřské školy Vracov Ivaně Vaverkové při příležitosti 
životního jubilea dle předloženého návrhu 

12. schvaluje zahraniční pracovní cestu do družební obce Andrijaševci (Chorvatsko)          
a uvolnění potřebné částky z rozpočtu města na úhradu dopravy účastníků dvěma 
vozidly ve dnech 24. až 26. června 2016, ostatní náklady hradí hostitel  
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13. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 1.6.2015 uzavřené 
mezi Městem Vracov a Lesním družstvem Osvětimany, družstvo, IČ: 63487781, se 
sídlem Osvětimany čp. 268, kterým se po provedené digitalizaci katastrální mapy mění 
čl. I smlouvy předmět pachtu včetně přílohy č. 1 smlouvy (provedenou obnovou 
operátu došlo ke změně výměr propachtovaných pozemků, a to z původních celkem 
12.246. 846 m2 na nově 12.196.100 m2) 
 

14. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen 
uzavřené dne 21.7.2015 mezi Městem Vracov a XXX, kterým se mění grafická příloha 
pro věcné břemeno uvedené v čl. II. písm. e) – NN přípojka, a kterým se mění termín 
uvedený v čl. III. odst. 1 smlouvy z původního: do 1.10.2016 na nový: do 1.10.2017. 
 

15. uzavření smlouvy č. HO-014330038646/001 o zřízení věcného břemene – služebnost 
inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, opravování a údržbě 
distribuční soustavy – vedení NN, podpěrný bod na části pozemku parc. č. 798/1 dle 
geometrického plánu č. 2311-20327/2016 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za 
jednorázovou úplatu 17.500 Kč („Vracov, Hlinická, úprava sítě NN, RAMU-PLUS“), dle 
původní smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 12.10.2015. 
 

16. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2484 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX a XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 
956, který je součástí pozemku  parc. č. 2557 v ul. Starce v obci a k. ú. Vracov  
 

17. uzavření smlouvy o nájmu nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad mezi 
Městem Vracov a EKOR, s.r.o. Kyjov na dobu 5 let 
 

18. použití rezervního fondu Mateřské školy Vracov ve výši 150.000 Kč k dalšímu rozvoji 
své činnosti  dle žádosti ze dne 8.6.2016 na pořízení dětského nábytku do 2. třídy 
mateřské školy  
 

19. uzavření Dodatku č. 1 mezi ČR – Ministerstvem pro místní rozvoj a Městem Vracov ke 
smlouvě č. 1030 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů v obci uzavřené dne 30.10.1998, kterým se mění čl. III. odst. 4 smlouvy 
takto: „ (4) Město nepřevede po dobu 10 let od kolaudace stavby vlastnictví bytů 
postavených s použitím státní dotace na jinou osobu a do uplynutí této doby zajistí 
užívání těchto bytů k trvalému nájemnímu bydlení.“ 

 

 

  

u k l á d á  : 

 

20. objednat znalecký posudek na ocenění pozemků parc. č. 1354/29 a 1354/33 v obci      
a k. ú. Vracov pro vyvlastnění pozemků 
Zodpovídá: tajemnice MěÚ 
Termín: 15.7.2016 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


