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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 82. schůze Rady města Vracova konané dne 26.10.2017   

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. zprávu komise životního prostředí z oblasti ochrany životního prostředí 

 

s c h v a l u j e :  

3. zpracovatelem projektové dokumentace „Vracov – oprava MK ul. Radniční, Záhumenská, 

Baráky“ společnost Projekce DS s.r.o., IČ 02846471 za nabídkovou cenu 65.900 Kč bez 

DPH 

4. zpracovatelem projektové dokumentace „Vracov – vodovod Baráky, Záhumenská“ Ing. 

Karla Vaštíka, IČ 18177018 za nabídkovou cenu 38.400 Kč bez DPH  

5. uzavření smluv o možnosti provést stavbu „Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, 

Vracov, k. ú. Vracov“ (SO.01 komunikace a parkovací plochy, SO.02 zpevněné plochy, 

SO.03 vodovod, SO.04 dešťová kanalizace, SO.05 splašková kanalizace, SO.06 plynovod, 

SO.07 veřejné osvětlení, SO.08 distribuční kabelové rozvody NN, SO.09 distribuční 

trafostanice VN/NN, SO.10 sdělovací vedení) s vlastníky pozemků parc. č. 3414/3, 3420/1, 

3420/5, 3420/6, 3420/7, 4944, 4929/4, 3494/8, 4905/1, 4908/2, 4929/3, 4936/1, 4929/5, 

4936/2, 4929/6, 4941/46, 4930/2, 4929/7, 4936/3, 4929/8, 4930/1, 4931/1, 4937/2, 4941/51, 

4941/47, 4936/5, 4941/48, 4929/9, 4936/4, 4941/52, 4929/10, 4930/3, 4936/6, 4930/6, 

4941/54, 4930/4, 4941/56, 4941/57, 4941/58, 4941/59, 4941/60, 4941/61, 4941/62, 

4941/63, 4943/2, 3494/3, 3494/21, 3494/22, 3494/28, 3494/29 v obci a katastrálním území 

Vracov  

6. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o možnosti provést stavbu na cizím pozemku ze dne       

18.10.2017 mezi Městem Vracov a XXX, kterým se mění čl. I. a VII. smlouvy (doplňuje se 

pozemek parc. č. 2219/1)  

7. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č.  855/1 v obci a k. ú. 

Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 172, který je 

součástí pozemku parc. č. 403 v ul. Vlkošská v obci a k. ú. Vracov 

8. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č.  2708 v obci a k. ú. 

Vracov s XXX – provedení stavby zpevněné plochy z rozebíratelného materiálu k objektu 

čp. 449, který je součástí pozemku parc. č. 2610 v ul. Vypálená v obci a k. ú. Vracov, 

s podmínkou, že stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2017 

9. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností VISPO CZ, s.r.o., kterým se mění 
cena stavebních prací zvýšením o 138.564,29 Kč bez DPH při realizaci stavby „Stavební 
úpravy Kuželna Vracov, nám. Míru čp. 48“ z důvodu zvýšení rozsahu požadovaných 
vnějších prací (změna zapravení sklobetonových konstrukcí) 
 

  

Zapsala: Jana Sádovská 


