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

  

V Ý P I S  

 usnesení z 59. schůze Rady města Vracova konané dne 21.12. 2016   

 

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. zprávu komise pro dotace a granty ve věci námětů projektů spolufinancovaných z fondů EU 

 
s c h v a l u j e :  

3. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění,  

a) odvolává  paní Mgr.art. Martinu Sanitrárovou z pracovního místa ředitelky Základní 
umělecké školy Vracov, příspěvková organizace z důvodu jejího vzdání se funkce ředitelky  
ke dni 31.1.2017 

b) jmenuje pana MgA. Jana Kučeru na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Vracov s účinností od 1.2.2017 

c) určuje plat a jeho složky panu MgA. Janu Kučerovi řediteli Základní umělecké školy Vracov, 
příspěvkové organizace v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením 
vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění, 
platovým výměrem, který tvoří přílohu č. 1 zápisu. 
d) schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských 
zařízení pro základní uměleckou školu, jejíž činnost vykonává Základní umělecká škola 
Vracov, příspěvková organizace, která se týká zápisu nového ředitele příspěvkové organizace 
e) ukládá starostovi města podat výše uvedenou žádost Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR, odboru právní a správní 

4. 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 8.480 5.300 371 0 

MZŠ 2.800 105 0 190 

MŠ 1.140 65 0 73 

ZUŠ 700 35 0 0 

 
5. uzavření smlouvy č. 1030034356/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

spočívajícího v umístění distribuční soustavy – zemní kabel NN 2m, pilíř NN na části pozemku 
parc. č. 3605/3 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou 
úplatu 3.100 Kč (stavba: „Vracov, rozš. kNN, XXX“) 

6. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 1485 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu   čp. 304, který 
je součástí pozemku parc. č. 3598 v ul. Ernestovská v obci a k. ú. Vracov 
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7. Ceník služeb příspěvkové organizace Veřejně prospěšné služby Vracov od 1.1.2017 dle 
přílohy č. 2 týkající se hospodářské činnosti organizace, a to doprava, údržba zeleně, prodej 
materiálu a stavební práce  

8. uzavření dohody o narovnání za bezdůvodné obohacení spočívající v užívání nemovitostí 
(pozemků parc. č. 1354/29 a 1354/33 v obci a k. ú. Vracov) bez právního důvodu s XXX za 
obvyklé nájemné stanovené znaleckým posudkem č. 4136-156/2016 ve výši 24 Kč/m2/rok, tj. 
celkem za dva roky zpětně ve výši celkem 11.040 Kč (5.520 Kč ročně) 

9. uzavření nájemní smlouvy s XXX  o pronájmu pozemků parc. č. 1354/29 a 1354/33 v obci a k. 
ú. Vracov, a to na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020 za obvyklé nájemné stanovené 
znaleckým posudkem č. 4136-156/2016 ve výši 24 Kč/m2/rok, tj. 5.520 Kč ročně 

10. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 537/2016 se společností Inženýrské stavby 
Hodonín s.r.o., kterým se mění cena stavebních prací o 62.605 Kč bez DPH při realizaci 
stavby „Vracov – rekonstrukce chodníků ul. Okružní I. Etapa“ a „Vracov – rekonstrukce 
chodníku podél trati“ z důvodu zvýšení rozsahu požadovaných prací (sanace neúnosného 
podloží)     

 
 

s o u h l a s í : 

11. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 48.315 Kč a současně se snížením výdajů v kap. 728 
pečovatelská služba o 21.785 Kč na zajištění údržby budovy DPS, v kap. 716 kultura              
o 4.370 Kč na údržbě budovy MKK, v  kap. 710 komunikace o 10.190 Kč na instalaci 
dopravního značení, v kap. 739 komunální služby o 9.600 Kč na opravu házenkářského hřiště 
(vstupní branka) a v kap. 719 správa o 2.370 Kč na údržbě radnice 

12. se zveřejněním záměru pronájmu části nemovitosti, a to část ploché střechy o výměře 43 m2 
budovy čp. 950 která je součástí pozemku parc. č. 189 – zastavěná plocha  a dále část 
pozemku parc.č. 192/1 o výměře 2 m2 – zahrada, vše v obci a katastrálním území Vracov za 
účelem využívání předmětu pronájmu pro telekomunikační služby 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapsala: Jana Sádovská 

 


