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

 

V Ý P I S  

 usnesení ze 73. schůze Rady města Vracova konané dne 29.6.2017   

 

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. zprávu komise mládeže a školství ve věci zápisu dětí do základní, mateřské a základní 
umělecké školy, ve věci problémových oblastí sportu 

3. žádost XXX o odkoupení pozemků v průmyslové zóně Padělky u Slokova 
 

 

s c h v a l u j e :  

4. název publikace o městě Vracově: Vracov, padesát let městem, 1967 - 2017 
5.  výsledek provedeného výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky ve zjednodušeném 

podlimitním řízení akce „Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov“ nejvýhodnější nabídku 
předložil  STAMOS Uherské Hradiště s.r.o. s nabídkovou cenou 13.475.892,97                                  
Kč bez DPH,    

6.  zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení dle     
§ 53 zákona o zadávání veřejných zakázek na dodávku akce „Víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem a mobilní kluzištěm“ a schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva 
k podání nabídky dle přílohy č. 1  

7.   zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby 
„Vracov – oprava komunikace ul. Zahradská“ a schvaluje seznam zájemců, kterým bude 
zaslána výzva k podání nabídky dle přílohy č. 2 

8.   zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby 
„Rekonstrukce kotelny DPS Vracov“ a schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána 
výzva k podání nabídky dle přílohy č. 3 

9.  seznam obeslaných dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce akce 
„Stavební úpravy Kuželna Vracov, nám. Míru čp. 48“ dle přílohy č. 4 

10.   zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby 
„Vracov – oprava veřejného osvětlení ul. Vlkošská, nám. Míru, ul. Bzenecká“ a schvaluje 
seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle přílohy č. 5 

11.   zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby 
„Vracov – rekonstrukce chodníků ul. Nádražní, Okružní, Na Rybníčku, Jiráskova“ a schvaluje 
seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle přílohy č. 6 

12.  výsledek provedeného poptávkového řízení na dodávku veřejné zakázky malého rozsahu 
akce „Kamerový systém MŠ Vracov“ -  nejvýhodnější nabídku předložil Michal Šťastný, 
Vracov 481 s nabídkovou cenou 108.536 Kč včetně DPH  

13.  restaurátorský záměr obnovy kříže Sv. Michaela s cenovou nabídkou za provedení prací 
Josefem Krososkou, Bavory 133 ve výši 36.542 Kč vč. DPH 

14.  výplatu odměn za první pololetí roku 2017 ředitelům školských příspěvkových organizací 
města Masarykova základní škola Vracov, Mateřská škola Vracov a Základní umělecká škola 
Vracov dle předloženého návrhu 
 
 
 



15.  úpravu platu vedoucí příspěvkové organizace Veřejně prospěšné služby Vracov Květoslavě 
Hubáčkové a vedoucím organizačních složek Pečovatelská služba Vracov Marcele Repíkové 
a Městský kulturní klub Vracov Janě Fridrichové v souladu s nařízením vlády č. 168/2017 
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu 

16.  uzavření nové smlouvy o výpůjčce mezi Městem Vracov a TJ Sokol Vracov, a to formou 
novace dle § 1902 (nahrazení stávajícího závazku novým) – výpůjčka budovy občanské 
vybavenosti bez čp/če, která je součástí pozemku parc. č. 4/2 a výpůjčka pozemku parc. č. 
4/2 – zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Vracov, a to na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

17.  uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 5000 10/1 59559 o reklamní spolupráci mezi Městem 
Vracov a Pivovarem Litovel a. s. ke dni 30. 6.2017 

18.  uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 5000 03 59559 o nájmu movitých věcí mezi Městem 
Vracov a Pivovarem Litovel a. s. ke dni 30.6.2017 

19.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 4417/1 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX a XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k vinnému sklepu na pozemku 
parc. č. 4417/29 v ul. Cihelná v obci a k. ú. Vracov 

20.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 4417/45 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k vinnému sklepu na pozemku parc. č. 
4417/39 v ul. Cihelná v obci a k. ú. Vracov 

21.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 1037/1 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX a XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 23, který 
je součástí pozemku parc. č. 1038 v ul. Zahradská v obci a k. ú. Vracov 

22.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 717/1 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k vinnému sklepu, který je součástí pozemku 
parc. č. 711/2 v ul. Jana Husa v obci a k. ú. Vracov 

23.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2111 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 1146, který je součástí 
pozemku parc. č. 1963/1 v ul. B. Němcové v obci a k. ú. Vracov 

24.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 3605/3 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní  a kanalizační přípojky a zpevněných ploch 
k plánované novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3587/2 v ul. Lomená v obci a 
k. ú. Vracov 

25.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 1199/1 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní, kanalizační a NN přípojky k plánované 
novostavbě rodinného domu čp. 1143 na pozemku parc. č. 1216 v ul. Na Rybníčku v obci a k. 
ú. Vracov 

26.  uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 3276/1 v obci a k. ú. 
Vracov s manž. XXX a XXX – provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky, sjezdu a 
zpevněných ploch k plánované novostavbě rodinného domu (zubní ordinace) na pozemcích 
parc. č. 3236/1, 3236/2 a 3236/3 v obci a k. ú. Vracov, a to částečným překopem za 
jednorázovou úhradu 2.040,-Kč 

27. uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Vracov a XXX o pronájmu pozemku parc. č. 2036 
(Areál Březíčko) v obci a k. ú. Vracov za účelem uskutečnění rodinného táboření (max. 70 
osob), a to na dobu určitou od 14.7.2017 do 16.7.2017 za nájemné ve výši 2.000 Kč 

28.  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 117/17 se společností IZOLMONT CZ Bzenec 
s.r.o., kterým se mění cena stavebních prací zvýšením o 14.337 Kč bez DPH při realizaci 
stavby „Oprava ploché střechy DPS Vracov z důvodu zvýšení rozsahu požadovaných prací 
(oplechování) 

29.  uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 18 v domě zvláštního určení DPS Vracov čp. 1590 
s XXX dohodou ke dni 31.7.2017 

 
 

 

 

 



n e s c h v a l u j e :  

30.  doplnění zveřejnění záměru propachtování pozemku parc. č. 4859/87 – orná půda o výměře 
54.817 m2 v obci a katastrálním území Vracov za účelem zbudování pastviny pro ovce          
o přednostní právo dalšího pachtu 

31.  doplnění zveřejnění záměru 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 katastrálním území Vracov za účelem produkce sena o přednostní právo dalšího pachtu,       
o předkupní právo a o slevu pachtovného za první rok užívání z důvodu nákladů na 
zkulturnění pozemků na ½ navrhované částky (tj. z původního pachtovného 9.084 Kč/ročně 
na  4.542 Kč/ročně) 

 

s o u h l a s í  :  

32.  se zvýšením příspěvku VPS Vracov č. 7 o 364.387,69 Kč a současně se snížením výdajů  
v kap. 739 komunální služby o 151.387,69 Kč na vybavení šaten sportovní haly (oprava 
soc.zařízení ubytovny ve sportovní hale) a v  kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku o 
213.000 Kč na opravu soc.zařízení ubytovny ve sportovní hale, 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


