
Stránka 1 z 2 
 

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

  

V Ý P I S  

 usnesení z 78. schůze Rady města Vracova konané dne 31.8. 2017   

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. plán rady a zastupitelstva na II. pololetí roku 2017 

3. žádost Státního pozemkového úřadu – nabídka odkoupení id. 32/1059 pozemku parc. č. st. 

607/2 v obci a k. ú. Osvětimany a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

4. podanou výpověď z nájmu nebytových prostor – bufetu na koupališti společností  Sunny 
Foods, s.r.o. ke dni 31.12.2017 

 

 

s c h v a l u j e :  

5. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce „Vracov – oprava komunikace ul. Baráky“ - se  
společností Inženýrské stavby Hodonín s.r.o., kterým se mění cena snížením o                  
19.890 Kč bez DPH  

6. zpracovatelem projektové dokumentace „Vracov – oprava veřejného osvětlení ul. Vlkošská, 
nám. Míru, ul. Bzenecká“ firmu ELPRO s.r.o., Bzenec za nabídkovou cenu 28.000 Kč bez 
DPH 

7. použití rezervního fondu Masarykovy základní  školy Vracov ve výši 42.471 Kč  k dalšímu 
rozvoji své činnosti dle žádosti ze dne 25.08.2017 na pořízení ponorného mixeru a řezačky 
masa do školní jídelny  v souladu s § 30 odst. 2. písm.a) zák.č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

8. 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 

9. právní zastoupení Města Vracova advokátní společností Frank Bold advokáti, s.r.o. v řízení 
o stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh na výhradním ložisku štěrkopísku 
Moravský Písek (B 3012200) vedeném Obvodním báňským úřadem pro území krajů 
Jihomoravského a Zlínského, pod sp. zn. SBS 17437/2016/OBÚ, případně v dalších 
navazujících řízeních týkajících se uvedené těžby 

10. vyúčtování ceny za zpracování publikace „Vracov, padesát let městem“: 
- XXX ve výši 130.000 Kč za zpracování textu 
- XXX ve výši 35.750 Kč za sazbu a zpracování grafiky 

11. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 10.500 Kč XXX za věcnou a 
jazykovou úpravu na publikaci „Vracov, padesát let městem“ 

12. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 7.500 Kč XXX za věcnou a 
jazykovou úpravu na publikaci „Vracov, padesát let městem“ 

13. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 2.000 Kč XXX za návrh a 
zpracování obálky publikace „Vracov, padesát let městem“ 

14. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 3.000 Kč XXX za přípravu 
komponovaného pořadu „Vracovjáci Vracovjákom“ 

15. v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů výplatu odměny 5.000 Kč vedoucí organizační složky města Městský 
kulturní klub XXX za přípravu a průběh oslav „Vracov 50 let městem“ 
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16. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000 Kč paní XXX z ulice 
Bzenecké jako příspěvek na činnost Klubu důchodců Vracov v roce 2017 

17. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, odvolává z funkce člena komise pro životní prostředí pana XXX a 

současně jmenuje do funkce člena komise pro životní prostředí XXX 
18. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru za první pololetí roku 2017 předsedům a 
členům komisí Rady města Vracova, kteří nejsou členy zastupitelstva dle předloženého 
návrhu 

19. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 13.000 Kč panu XXX jako 
příspěvek na náklady svobodného stárka v roce 2017 

20. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 11.000 Kč slečně XXX jako 
příspěvek na náklady svobodné stárky v roce 2017 

21. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 11.000 Kč manželům XX a XX XXX 
jako příspěvek na náklady ženatých stárků v roce 2017 

22. zveřejnění záměru uzavření Smlouvy č. 9417001453/4000209473 o podmínkách napojení, 
o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí 
nájemní mezi Městem Vracov a GasNet s. r. o. IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za účelem provozování PZ „SOBS Vracov – lok. Olšíčka, 
STL plynovod“ 

23. uzavření smlouvy č. 1030039289/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění distribuční soustavy – zemní kabel NN (1m) na části pozemku 
parc. č. 3276/1 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou 
úplatu 2.000 Kč (stavba: „Vracov, Písečná, kab.smyčka NN, XXX“) 

24. doplnění podmínek pro užívání vitríny chlazené výstavní na víno a vystřikovačky skleniček, 
a to tak že pro fyzické osoby budou uzavírány nájemní smlouvy za nájemné ve výši 1.000 
Kč/1 ks vitríny a 200 Kč/1 ks vystřikovačky 

25. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích parc. č.  2769 a 2771 v obci a k. 
ú. Vracov s XXX – provedení stavby kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 499 na 
pozemku parc. č. 1815 v obci a k. ú. Vracov, a to překopem za jednorázovou úhradu 5.520 
Kč 

26. úhradu autobusové dopravy do družební obce  Močenok ve dnech 16.9. - 17.9.2017   
z družebních výdajů kap. 719 správa pro účast souborů Lipinka, Lipina a cimbálová muzika 
na folklorních slavnostech obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


