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

  

V Ý P I S  

 usnesení z 85. schůze Rady města Vracova konané dne 23.11. 2017   

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1.  kontrolu usnesení z minulé rady 

2. zprávu finančního výboru k návrhu rozpočtu města na rok 2018 

3. Inspekční zprávu a Protokol o kontrole Základní umělecké školy Vracov, příspěvkové 

organizace zpracované Českou školní inspekcí Jihomoravský inspektorát Brno 

 
r u š í: 

4. výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracovatele projektové 
dokumentace „Stavební úpravy objektu zázemí městského stadionu Vracov“ – neboť 
s vybraným zhotovitelem společností Projektis s.r.o. nedošlo k dohodě o podpisu smlouvy o 
dílo a další podané nabídky zadavateli nevyhovují 

5. usnesení č. 9 z 84. schůze rady ze dne 9.11.2017, kterým bylo schváleno uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo  se zhotovitelem projektové dokumentace společností Projektis, 
s.r.o., kterým se zvýší cena projektových prací o 55.000 Kč bez DPH stavby „Stavební 
úpravy objektu zázemí městského stadionu Vracov“  z důvodu zvýšení rozsahu prací 
zpracováním nové architektonické studie objektu 
 
 

s c h v a l u j e :  

6. zahájení opakovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
zpracovatele projektové dokumentace „Stavební úpravy objektu zázemí městského 
stadionu Vracov“ a schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání 
nabídky dle přílohy č. 1 

7. výsledek provedeného výběrového řízení na dodávku „Univerzální kolový traktor“ 
nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč VÁCLAV KUBÍK & spol. s.r.o. s nabídkovou cenou   
1.361.500  Kč bez DPH 

8. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Oprava místní komunikace 
ul. Zahradská“ společností STRABAG a.s., kterým se mění cena stavebních prací snížením 
o 44.682 Kč bez DPH a termín dokončení do 30.11.2017 z důvodů bourání a osazování 
zákrytových desek na kanalizačním potrubím 

9. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Hasičská zbrojnice pro 
JSDH města Vracov“ společností   STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., kterým se mění 
cena stavebních prací snížením o 473.988 Kč bez DPH z důvodu změny způsobu 
zakládání objektu 

10. výplatu odměn za druhé pololetí roku 2017 vedoucím školských příspěvkových organizací 
města Vracova dle předloženého návrhu 

11.  výplatu odměn za rok 2017 vedoucím příspěvkových organizací (mimo školských) a 
organizačních složek města dle předloženého návrhu 

12. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžních darů dle přílohy č. 1 účinkujícím při obřadech 
Sboru pro občanské záležitosti jako odměna za činnost v  roce 2017 

13. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č.  621/1 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX – provedení stavby sjezdu a zpevněné plochy k plánované novostavbě 
garáže na pozemku parc. č. 635/1 v ul. Cihelná v obci a k. ú. Vracov 

14. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č.  1774/1 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 259 na 
pozemku parc. č. 1746 v ul. V Koutě v obci a k. ú. Vracov 
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15. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2769 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX a XXX – provedení stavby vodovodní, kanalizační a NN přípojky, sjezdu a 
zpevněných ploch k plánované novostavbě rodinného domu s garáží na pozemcích parc. č. 
2759, 2760 a 2761 v ul. Okružní v obci a k. ú. Vracov  

16. uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově ZUŠ čp. 48 v obci a k. ú. Vracov 
mezi ZUŠ Vracov a FS Lipina Vracov na dobu určitou od 8.12.2017 do 10.12.2017 za 
účelem uskutečnění lidového pořadu s názvem „Vánoce po staru“ 

17. uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budovách (muzeích) čp. 232 a čp. 235 
v obci a k. ú. Vracov mezi MKK Vracov a FS Lipina Vracov na dobu určitou od 8.12.2017 do 
10.12.2017 za účelem uskutečnění lidového pořadu s názvem „Vánoce po staru“ 

18. nový odpisový plán  příspěvkové organizace Veřejně prospěšné služby Vracov na základě 
pořízení nového majetku dne 20.7.2017 a to nástaveb na MULTICAR M27 (šípová radlice, 
sypač vozovek, cisternová nástavba, zametač silniční) 

 
 
 

s o u h l a s í :  

19. s pořízením sekačky na trávu Rider STIGA Park Pro 540 IX včetně sekací hlavy RM 110 
Combi EL od společnosti Daniš Davaztechnik s.r.o. včetně odprodeje stávající sekačky na 
náhradní díly za nejvýhodnější nabídku 199.700 Kč včetně DPH v jarních měsících         
roku 2018 

20. s prodejem nepotřebného pianina zn. Gustav Eisert  za cenu 5.000 Kč dle návrhu Základní 
umělecké  školy Vracov ze dne 9.11.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 

 


