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

  
 

V Ý P I S  

 usnesení z 1. schůze Rady města Vracova konané dne 8.11. 2018   

 

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. vyjádření Honebního společenstva Vracov ze dne 6.9.2018 (Městu Vracov doručeno dne 
17.9.2018) k dosud neuhrazeným platbám úhrady za roky 2015 – 2018 za přičlenění 
pozemků k honitbě 
 
 

s c h v a l u j e : 
3. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, poskytnutí peněžních darů dle přílohy č. 1 účinkujícím při obřadech 
Sboru pro občanské záležitosti jako odměna za činnost v  roce 2018 

4. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru za práci v roce 2018 předsedům a členům 
komisí Rady města Vracova, kteří nejsou členy zastupitelstva dle předloženého návrhu 
přílohy .č. 2 

5. s odkazem na usnesení 103. schůze rady uvolnění částky 148.830 Kč z kap. 710 dle 
schváleného rozpočtu města pro Veřejně prospěšné služby Vracov na provedení oprav 
spár a trhlin místních komunikací   

6. předložený návrh Veřejně prospěšných služeb Vracov na provedení opravy vstupu budovy 
VPS a uvolnění částky 124.551 Kč z kap. 739 dle schváleného rozpočtu města 

7. v souladu § 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2018 
příspěvkové organizaci Veřejně prospěšné služby Vracov, a to 6.350 tis. Kč limit na platy 
bez zákonných odvodů a bez příspěvku úřadu práce na mzdy VPP 

8. nový odpisový plán  příspěvkové organizace Veřejně prospěšné služby Vracov na základě 
pořízení nového majetku dne 22.10.2018, a to Univerzální nosič nástaveb CITY RANGER 
3500 včetně zametací jednotky 
 

9. Ceník služeb příspěvkové organizace Veřejně prospěšné služby Vracov od 1.11.2018 
týkající se hospodářské činnosti organizace,  a to provedení služeb Univerzálního nosiče 
nástaveb CITY RANGER 3500, a to 1.000 Kč/hod + DPH  

10. zhotovitele akce „Optická síť pro kabelovou televizi Lomená, Borová“, a to společnost  
NOEL s.r.o., IČ 48908991 za nabídkovou cenu  72.358,08  Kč bez DPH  
 

11. uzavření smlouvy č. HO-014330050625/001 o zřízení věcného břemene – služebnost 
inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, opravování a údržbě distribuční 
soustavy – zemní kabel NN na části pozemku parc. č. 2111 v obci a k. ú. Vracov dle 
geometrického plánu č. 2440-20780/2018 ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. za 
jednorázovou úplatu 1.800 Kč (stavba: „Vracov, Boženy Němcové, příp.kNN,XXX“, dle 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030040954/001 ze dne 
20.11.2017) 

 

12. uzavření smlouvy č. HO-014330050624/002 o zřízení věcného břemene – služebnost 
inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, opravování a údržbě distribuční 
soustavy – zemní kabel NN, pilíř NN na části pozemku parc. č. 2041/7 v obci a k. ú. Vracov 
dle geometrického plánu č. 2434-20781/2018 ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. za 
jednorázovou úplatu 3.100 Kč (stavba: „Vracov, Tyršova, příp.kNN,XXX“, dle smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030041060/002 ze dne 19.10.2017) 
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13. uzavření smlouvy č. 1030048530/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění distribuční soustavy – zemní kabel NN 25m, pilíř SS na části 
pozemku parc. č. 3104/1 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. za 
jednorázovou úplatu ve výši celkem 8.000 Kč (stavba: „Vracov, Úzká, rozš. NN, XXX) 

14. schvaluje cenu za prodej měkkého palivového dříví 550 Kč za prostorový metr skládaný  
15. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 855/1 v obci a k. ú. 

Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 178, který je 
součástí pozemku parc. č. 429 v ul. Vlkošská v obci a k. ú. Vracov 

16. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 4419/5 v obci a k. ú. 
Vracov s manž. XXX a XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 
1138, který je součástí pozemku parc. č. 638/2 v ul. Polní v obci a k. ú. Vracov 

17. 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 přípojky k rodinnému domu čp. 
1416, který je součástí pozemku parc. č. 3218 a k pozemku parc. č. 3219 v ul. Písečná 
v obci a k. ú. Vracov 

18. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 717/1 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX – provedení stavby kanalizační a vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 
1196, který je součástí pozemku parc. č. 720 v ul. Jana Husa v obci a k. ú. Vracov 

19. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 2002/23 v obci a k. ú. 
Vracov s manž. XXX a XXX – provedení stavby zpevněné plochy a sjezdu ke stavbě 
hospodářského skladu na pozemku parc. č. 2005/2 v ul. Planá v obci a k. ú. Vracov 
 

 

 
u k l á d á: 

20. starostovi města zaslat Honebnímu společenstvu Vracov vyrozumění s navrženým 
termínem úhrady za roky 2014 – 2018 do 10. 2. 2019, dále aktualizovaný seznam pozemků 
k odsouhlasení a současně  návrh nové dohody o přičlenění honebních pozemků formou 
novace dle § 1902 z. č. 89/2012 Sb., kterou bude nově stanovena úhrada ve výši 10 
Kč/ha/rok, s tím, že v případě prodlení s úhradou náhrady za přičlenění honebních 
pozemků má vlastník pozemků právo na úrok z prodlení ve výši 0,1% z neuhrazené částky 
za každý byť započatý den prodlení. 

 

 

 

 

 
Zapsala: Jana Sádovská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


