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

  
 

V Ý P I S  

 usnesení z 2. schůze Rady města Vracova konané dne  22.11.2018   

 

 

Rada bere na  v ě d o m í : 
 

1) Kontrolu usnesení z minulé rady. 
2) Hospodářský výsledek za měsíc říjen 2018 ve VPS. 
3) Návrh rozpočtu města na rok 2019. 

 
 
schvaluje:   
 

4) Provozní dobu kluziště v sezóně 2018/2019 a během vánočních svátků, návštěvní řád            
a ceník služeb příspěvkové organizace Veřejně prospěšných služeb Vracov týkající se 
vstupného a nájmu na kluzišti: 
 
Zahájení provozu kluziště ve čtvrtek 6.12.2018, na Mikuláše budou mít děti od 6 do 15 let 
vstup zdarma. 
 
Provozní doba 
Po – Pá 13:00 – 21:00  (4 bloky) 
So – Ne 09:00 – 21:00  (6 bloků), 1 blok = 90 minut 
 
Děti do 6 let   zdarma 
Dospělí a děti nad 6 let      30,- Kč/blok 
Doprovod na ledě      30,- Kč/blok 
Pronájem – veřejnost  1.000,- Kč/blok 
Pronájem – školy     500,- Kč/blok 
 
Nájem nebude sjednáván ve středu. 
Každou neděli od 9:00 do 10:30 (1.blok) vyhrazeno (část kluziště dle počtu účastníků) zdarma 
pro akce DDM. 
Ostatní nájmy dle poptávky, především po – pá poslední blok (19:00 – 20:30), 
V sobotu první a poslední blok, v neděli poslední blok. 
 
Vánoční provozní doba: 
 
Po 24.12.2018   9:00 – 13:00 hod. 
Út 25.12.2018    nebruslí se 
St 26.12.2018    9:00 – 17:00 hod. 
Čt 27.12.2018    9:00 – 21:00 hod. 
Pá 28.12.2018   9:00 – 21:00 hod. 
So 29.12.2018   9:00 – 21:00 hod. 
Ne 30.12.2018   9:00 – 21:00 hod. (nájem DDM) 
Po 31.12.2018   9:00 – 13:00 hod. 
Út  1.1.2019       nebruslí se 
 

5) Časový plán zasedání Rady Města Vracova v 1. pololetí r. 2019. 
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6) Použití rezervního fondu Masarykovy základní školy Vracov ve výši 100.000 Kč k dalšímu 
rozvoji své činnosti na opravu podlahy ve školní jídelně v souladu s § 30 odst. 2 písm. a) z.č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
7) Uhrazení částky 1.000 Kč a úroků z prodlení z částky 145.680 Kč za dobu od 27.8.2018 do 

15.10.2018 ve výši 1.696 Kč, celkem k úhradě 2.696 Kč ve věci paní XXX, č.j.: MUVR-
1197/2018. 
 

8) Uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2628/11 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 
1108, který je součástí pozemku parc. č. 2437 v ul. Dubová v obci a k. ú. Vracov. 
 

9) Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o možnosti provést stavbu na cizím pozemku ze dne 
21.8.2018 mezi Městem Vracov a XXX a XXX, kterým se mění grafická příloha smlouvy.  
 

10) Uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 3952/1 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 411, který je součástí 
pozemku parc. č. 514 v ul. Záhumenská v obci a k. ú. Vracov. 
 

11) Uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích parc. č. 2770/22 a 2770/1 v obci a 
k. ú. Vracov s manž. XXX a XXX – provedení stavby kanalizační a vodovodní přípojky, sjezdu 
a zpevněných ploch k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc. č. 4846/22 s 4846/21 
v ul. Potoční v obci a k. ú. Vracov. 
 

12) Výplatu odměn za rok 2018 vedoucím příspěvkových organizací (mimo školských) a 
organizačních složek města dle předloženého návrhu. 
 

13) Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
k realizaci projektu  Územní plán Vracov ze dne 6.10.2017, kterým se mění termín čerpání 
dotace k realizaci projektu nejpozději do  30.9.2019 (projekt realizovat nejpozději do 
30.6.2019). 
 

14) Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu č. 11 v domě zvláštního určení DPS Vracov čp. 
1590 s paní XXX, a to na dobu určitou od 1.12.2018 do 30.11.2019. 
 

15) Vydání publikace „Vracov z nebe“. 
 

16) Výrobu pamětní desky „Hasičská zbrojnice – spolufinancováno z fondů EU“ v plastovém 
provedení. 

 
 
u k l á d á: 
 

17) Starostovi města projednat na VPS Vracov možnost prodeje permanentní vstupenky na 
kluziště. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Zapsala: Jana Sádovská 

 


