
Stránka 1 z 2 
 

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

  

V Ý P I S  

 usnesení z 79. schůze Rady města Vracova konané dne 15.9.2017   

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. informaci Ing. Ivana Černého, odborného lesního hospodáře, o stavu na úseku lesního 

hospodářství a o schválení nového lesního hospodářského plánu 

3. poděkování paní XXX za poskytnutí peněžitého daru na účast syna XXX na Mistrovství světa 

v biketrialu ve Španělsku, kde se umístil na 2. místě v kategorii junior 

 

r u š í: 

4. usnesení č. 78. bod 8 schůze Rady města Vracov ze dne 31.8.2017 – uzavření nájemní 

smlouvy o pronájmu bytu č. 9 v domě zvláštního určení DPS Vracov čp. 1590 s paní XXX, a to 

na dobu určitou od 1.9.2017 do 31.8.2018 

 

s c h v a l u j e :  

5. výsledek provedeného výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky ve zjednodušeném 

podlimitním řízení akce „Víceúčelové hřiště s umělým povrchem a mobilním kluzištěm“ 

nejvýhodnější nabídku předložil účastník BaP holding a.s., IČ 27854591 s nabídkovou cenou 

7.961.436,46 Kč bez DPH 

6. výsledek provedeného výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu  

akce „Vracov – oprava veřejného osvětlení ul. Vlkošská, nám. Míru, ul. Bzenecká“, 

nejvýhodnější nabídku předložila společnost  ELEKTROSTŘEDISKO, spol. s.r.o. Vracov 

s nabídkovou cenou 1.265.861 Kč bez DPH           

7.  výsledek provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

zpracovatele projektové dokumentace „Stavební úpravy objektu zázemí městského stadionu 

Vracov“ – nejvýhodnější nabídku předložila společnost Projektis, s.r.o.                                 

s nabídkovou cenou  700.000 Kč bez DPH  

8.  výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracovatele projektové 

dokumentace „Stavba technické infrastruktury náměstí Míru, jižní část + Obecní dům 

Vracov“  – nejvýhodnější nabídku předložila společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s. 

Zlín s nabídkovou cenou 1.450.000 Kč bez DPH  

9.  zpracovatelem projektové dokumentace „Vracov – zpevnění lesní cesty na Milotice“ Ing. 

Petera Štefančíka za nabídkovou cenu 35.937 Kč včetně DPH  

10. uzavření příkazní smlouvy ve věci zajištění výkonu technického dozoru investora pro stavbu 

„Vracov – hasičská zbrojnice“ se společností PROST Hodonín s.r.o. IČ 60701366 za cenu 

13.500 Kč bez DPH měsíčně 

11. uzavření příkazní smlouvy ve věci zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi pro 

stavbu „Vracov – hasičská zbrojnice“ s Ing. Miroslavem Matyášem,  IČ 49941950 za cenu 

100.000 Kč  

12. uzavření příkazní smlouvy ve věci zajištění výkonu technického dozoru investora pro stavbu 

„Stavební úpravy Kuželna Vracov, nám. Míru čp. 48“ se společností PRIN s.r.o. IČ 28336291 

za cenu 13.000 Kč bez DPH měsíčně 
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13. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, poskytnutí daru z rozpočtu města ve výši 3.000 Kč  pro Český červený 

kříž, ÚOS Hodonín, IČ  00426334 na zajištění ocenění bezpříspěvkových dárců krve v  roce 

2017 a uzavření darovací smlouvy na tuto akci 

14. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 4420/1 – orná půda o výměře cca 22 m2 a 

části pozemku parc. č. 4420/2 – orná půda o výměře cca 73 m2 v obci a katastrálním území 

Vracov  

15. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2109 v obci a k. ú. Vracov 

s manž. XXX a XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 359 na 

pozemku parc. č. 2143 v obci a k. ú. Vracov 

16. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č.  3329/14 v obci a k. ú. 

Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 1531 na 

pozemku parc. č. 3337/2 v obci a k. ú. Vracov 

17. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích parc. č.  2769 a 2774 v obci       

a k. ú. Vracov s XXX – provedení stavby kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 119 na 

pozemku parc. č. 1639 v obci a k. ú. Vracov, a to překopem za jednorázovou úhradu     

3.420 Kč 

18. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu č. 9 v domě zvláštního určení DPS Vracov čp. 

1590 s paní XXX, a to na dobu určitou od 1.10.2017 do 30.9.2018 

 

 

s o u h l a s í: 

 

19. se zvýšením příspěvku VPS Vracov č. 11 o 101.930,65 Kč a současně se snížením výdajů  

v kap. 716 kultura o 94.033,70 Kč na kulturní akce – slavnosti města a dožínky,   v kap.  728 

pečovatelská služba o 186,41 Kč  na zajištění údržby budovy DPS, v kap. 739 komunální 

služby o 7.710,54 Kč na průzkumy TI Olšíčka 

20. se zvýšením příspěvku VPS Vracov č. 12 o 43.800 Kč a současně se snížením výdajů v  

 kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku o 43.800 Kč na provedení demolice rodinného 

domu čp. 497 v ul. Strážnická 

21. použitím investičního fondu příspěvkové organizace Veřejně prospěšné služby Vracov ve 

výši 152.100  Kč na financování oprav a údržby majetku dle přílohy v souladu s § 31 odst.          

2. písm. d) zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


