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

  

 

V Ý P I S  

 usnesení z 87. schůze Rady města Vracova konané dne 21.12. 2017   

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1.    kontrolu usnesení z minulé rady 

2.    zprávu komise pro dotace a granty ve věci námětů pro projekty spolufinancované z fondů     

EU 

3.    stížnost manželů XXX na vedoucí PS ve věci úmrtí paní XXX  

 
 

s c h v a l u j e :  

4. změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 příspěvkových organizací zřízených 
městem Vracov v návaznosti na schválený rozpočet města (v tis. Kč) 

Subjekt Příspěvek 
města  na 
provoz 

Z toho limit platů bez 
zákonných odvodů, u VPS 
dále bez příspěvku úřadu 
práce na mzdy VPP 

Použití fondu investic na: 

Rekonstrukce, 
modernizace, 
opravy 

Pořízení 
nového 
majetku 

VPS 11.250 5.900 0 152 

MZŠ 3.536 95 42 130 

MŠ 1.100 65 0 73 

ZUŠ 700 55 0 300 

 
5. rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných Městem Vracov na rok 2018 v předloženém 

znění – viz Přílohy č. 1 až 4 
6. střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Vracov na 

období 2019 – 2020  
7. výplatu mimořádných odměn vedoucím školských příspěvkových organizací města Vracova 

dle předloženého návrhu 
8. uzavření Přílohy č. 1 Smlouvy č. O 136/2016 na nakládání s komunálním a ostatním 

odpadem z obce pro kalendářní rok 2018, mezi Městem Vracov a společností EKOR, s.r.o., 
Havlíčkova 1398/49a, 697 01 Kyjov, IČ: 607 00 262.  Touto přílohou se stanovuje pro 
kalendářní rok 2018 četnost svozu KO v obci, množství vyvážených nádob na směsný 
komunální odpad pro zařízení obce, ceny a některé další podrobnosti provádění činností 
upravených uvedenou smlouvou  

9. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby  „Oprava veřejného 
osvětlení Vracov, ul. Vlkošská, nám. Míru, ul. Bzenecká“   společností   Elektrostředisko 
spol. s r.o., kterým se mění termín dokončení do 15.4.2018 z důvodu nedokončené 
montáže 4 ks svítidel na sloupech E.ON (nutná odstávka a vypnutí sítě NN) 

10. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby  „Vracov – rekonstrukce 
chodníků ul. Nádražní, Okružní, Na Rybníčku, Jiráskova“     společností   Inženýrské stavby 
Hodonín, s. r.o., kterým se mění termín dokončení do 30.4.2018 z důvodu nutného 
přerušení prací po dobu odstranění závad na vodovodních přípojkách společností 
Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. 
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11. uzavření smlouvy č. HO-014330046782/001 o zřízení věcného břemene – služebnost 
inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, opravování a údržbě distribuční 
soustavy – kabelové vedení NN, skříň SS na části pozemku parc. č. 2300/2 v obci a k. ú. 
Vracov dle geometrického plánu č. 2386-21031/2017 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za 
jednorázovou úplatu 7.000 Kč (stavba: „Vracov, Vacenovská, příp.kNN, XXX“, dle smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030036165/001 ze dne 31.1.2017) 

12. udělení souhlasu s odstraněním základnové stanice  HOVRA 28079 společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. a s ponecháním podzemní části přípojky NN pro 
základnou stanici v pozemku města v termínu do 30.4.2018 za podmínky úhrady alikvotní 
části sjednaného nájemného dle Smlouvy o umístění zařízení ze dne 22.12.1997, v platném 
znění 
 

u k l á d á : 
13. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 28 odst. 9 a § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, příspěvkové organizaci města Vracova Veřejně prospěšné služby Vracov odvod 
z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele z důvodu úhrady ztráty z období 2000 – 2010 
ve výši 184.001 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapsala: Jana Sádovská 

 


