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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 74. schůze Rady města Vracova konané dne 20.7. 2017   

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

 

s c h v a l u j e :  
 

2.  výsledek provedeného výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu  
akce „Stavební úpravy Kuželna Vracov, nám. Míru čp. 48“ nejvýhodnější nabídku předložila 
společnost VISPO CZ, s.r.o.  s nabídkovou cenou 2.349.629,22 Kč bez DPH 

3.  přijetí finančních darů do vlastnictví Města Vracova, které budou použity pro kulturní účely na 
úhradu nákladů oslav ve dnech 25. až 27.8.2017 spojených s výročím 50 let města 

4.  uvolnění částky 8.938 Kč z družebních výdajů kap. 719 správa  na úhradu autobusové 
dopravy do družební obce  Močenok dne 13.7.2017  

5.  v souladu s ust. § 23 zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů,  
výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě Mateřské školy Vracov stanoveného prováděcím 
právním předpisem o 4 děti ve třídě za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 

6.  přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu 
Územní plán Vracov v rámci programu „Dotace obcím na zpracování územních plánů 2017“ a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

7.  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 Lipinské jako 
příspěvek na účast syna XXX na Mistrovství světa v biketrialu ve Španělsku 

8.  Dodatek č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 27.1.2010 mezi Městem Vracov a Veřejně 
prospěšnými službami Vracov, příspěvková organizace, kterým se mění čl. I. na nové znění: 
„Půjčitel je vlastníkem nemovitého majetku zapsaného na LV č. 10 001 v k. ú. Vracov, který 
je uveden v příloze č. 1, v příloze č. 2, v příloze č. 3 a v příloze č. 4 této smlouvy. Přílohy jsou 
nedílnou součástí této smlouvy.“ a doplňuje se Příloha č. 4 „pozemek parc. č. 2036 – ostatní 
plocha o výměře 2.697 m2 v obci a k. ú. Vracov (Areál Březíčko)“ Smlouvy o výpůjčce ze dne 
27.1.2010, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

9.  uzavření smlouvy č. 1040012971/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN (7m), nadzemní vedení 
NN (17m) na části pozemku parc. č. 1356/55 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 7.200 Kč (stavba: „Vracov, Skoronská, úprava sítě 
NN“) 

10.  uzavření smlouvy č. 1030039193/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění distribuční soustavy – zemní kabel NN (2m) na části pozemku parc. 
č. 3605/3 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 
2.000 Kč (stavba: „Vracov, Lomená, kab. smyčka NN, XXX“) 

11.  uzavření smlouvy č. 1030038928/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění distribuční soustavy – zemní kabel NN (2m) na části pozemku parc. 
č. 3605/3 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 
2.000 Kč (stavba: „Vracov, Lomená, kab. smyčka NN, XXX“) 

12.  uzavření pachtovní smlouvy o propachtování pozemku parc. č. 4898/1 – orná půda o výměře 
15.363 m2 a pozemku parc. č. 4905/2 – ostatní plocha o výměře 12.801 m2 v obci a k. ú. 
Vracov za účelem produkce sena s XXX za pachtovné ve výši 1,75% z průměrné ceny 
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pozemků podle katastrálního území dle aktuální platné vyhlášky č. 298/2014 Sb. tj. celkem 
4.667 Kč/rok, a to na dobu určitou 2 let, s šestiměsíční výpovědní lhůtou 

13.  uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o možnosti provést stavbu na cizím pozemku ze dne 
24.5.2017 mezi Městem Vracov a XXX, kterým se doplňuje čl. VII. (změna částečného 
překopu na úplný) a mění čl. VI. smlouvy (změna úhrady za překop z 1.440 Kč na 2.400 Kč, 
doplatek 960 Kč) 

14. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2888/1 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby kanalizační a vodovodní přípojky a zpevněné plochy k rodinnému 
domu čp. 863, který je součástí pozemku parc. č. 3011 v obci a k. ú. Vracov 

15.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 313 v obci a k. ú. Vracov 
s manž. XXX a XXX – provedení stavby NN přípojky ke garáži na pozemku parc. č. 318 
v obci a k. ú. Vracov 

16.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 1193 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 1243, který je součástí 
pozemku parc. č. 1178 v obci a k. ú. Vracov 

17. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 855/1 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby kanalizační přípojky k prodejně textilu (za RD čp. 204) na pozemku 
parc. č. 848 v obci a k. ú. Vracov 

18. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 3396/1 v obci a k. ú. Vracov 
s manž. XXX a XXX – provedení stavby kanalizační, vodovodní a NN přípojky k plánované 
stavbě rodinného domu na pozemcích parc. č. 3320 a 3322 v obci a k. ú. Vracov 

19.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích parc. č. 601/2 a 596/9 v obci a k. 
ú. Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 223, který je 
součástí pozemku parc. č. 601/1 v obci a k. ú. Vracov 

20.  krátkodobý pronájem veřejného prostranství parc.č. 5 a 6 o ploše cca 100 m2 v ul. Mlýnská 
pro vystoupení Cirkusu Cramer  ve dnech 22.7. až 23.7.2017 za cenu  500 Kč  

21.  krátkodobý pronájem veřejného prostranství parc.č. 18 o ploše cca 350 m2 na náměstí Míru 
ve dnech 27.7. až 28.7.2017 (event. 29.7. až 30.7.2017) pro možnost konání divadelního 
vystoupení Rytířské skupiny Excalibur   za cenu  2.500 Kč  

 
 

s o u h l a s í :  

22. se zvýšením příspěvku VPS Vracov č. 8 o 25.442,91 Kč a současně se snížením výdajů  
v kap. 710 komunikace o 6.060,32 Kč na opravy místních komunikací, v kap. 716 kultura o 
13.049,57 Kč z toho údržba MKK 449,57 Kč a fond rady 12.600 Kč,   v kap.  728 pečovatelská 
služba o 745,65 Kč  na zajištění údržby budovy DPS, v kap. 739 komunální služby o 2.355,15 
Kč nebytové hospodářství, v kap. 719 správa o 3.232,22 Kč z toho údržba radnice 1.993,61 Kč 
a 1.238,61 Kč městská policie 

 

u k l á d á   : 

23.  zaslání upozornění VSV a. s. na blížící se ukončení nájmu dle nájemní smlouvy ze dne 
16.4.2007 
Odpovídá:  Mgr. Křiváková   Termín:   31.7.2017 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


