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

  
 

V Ý P I S  

 usnesení z 105. schůze Rady města Vracova konané dne 11.10.2018   

 

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

 
1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Vracov od 1.1.2019 z 270 Kč na 

300 Kč/měsíc v souladu s § 123 odst. 4 zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném 

znění 

3. souhlas vlastníka pozemku dle § 184 a, souhlas vlastníka sousedního pozemku a souhlas 
vlastníka komunikace k napojení sousední nemovitosti na místní komunikaci dle zákona č. 
183/2006 Sb. č.j. MUVR-958/2018 ze dne 8. 10. 2018 pro provedení stavby Technická 
infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov na pozemcích parc. č. 4/1, 5, 6, 18, 24, 27, 40, 
314/27, 314/28, 314/29, 314/30, 314/31, 357/1, 357/2, 855/1, 3742/1, 3742/8 a 3742/9 
v obci a k. ú. Vracov 
 

 
s c h v a l u j e :  
 

4. uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 5/2018 o dodávce zboží „Univerzální nosič 
nástaveb“ se společností SYNPRO, s.r.o., IČ 29228298, kterým se termín plnění části 
dodávky a to zimních nástaveb do 31.10.2018 
 

5. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Hasičská zbrojnice pro 
JSDH města Vracov“ společností   STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., IČ 46346171, 
kterým se mění cena stavebních prací zvýšením o 25.311 Kč bez DPH (zápočet méněprací 
a víceprací)   

6. pořízení nábytku příspěvkovou organizací Mateřská škola Vracov ve výši  193.000  Kč 
včetně DPH dle předloženého poptávkového řízení ze dne 7.9.2018, nejvýhodnější nabídku 
předložil Marek Bíla, IČ 06552102 

7. uzavření nové pojistné smlouvy na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel 
Města Vracova od 1.1.2019  na dobu neurčitou dle předloženého poptávkového řízení ze 
dne 18.9.2018 nejvýhodnější nabídku předložila  společnost Česká pojišťovna a.s., IČ 
45272956 a to za pojištění majetku 138.003 Kč, za odpovědnost za škodu 30.201 Kč a za 
pojištění vozidel 111.258 Kč 

8. uzavření smlouvy č. HO-014330050653/001 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. 1774/1 v obci a k. ú. Vracov dle 
geometrického plánu č. 2429-20777/2018 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za 
jednorázovou úplatu 2.000 Kč (stavba: „Vracov, V koutě,příp.kNN, XXX“, dle smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030042625/001 ze dne 18. 1. 2018) 

 

9. uzavření smlouvy č. HO-014330050660/001 o zřízení věcného břemene – služebnost 
inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, opravování a údržbě distribuční 
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soustavy – zemní kabel NN na části pozemku parc. č. 3276/1 v obci a k. ú. Vracov dle 
geometrického plánu č. 2430-20772/2018 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za 
jednorázovou úplatu 2.000 Kč (stavba: „Vracov, Písečná,kab.smyčka NN, XXX“, dle 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030039289/001 ze dne 15. 9. 
2018) 

 

10. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí daru z rozpočtu města ve výši 3.000 Kč  pro Český červený 
kříž, ÚOS Hodonín, IČ  00426334 na zajištění ocenění bezpříspěvkových dárců krve v  roce 
2018 a uzavření darovací smlouvy na tuto akci 

11. 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 jako příspěvek 
na účast syna XXX na Mistrovství světa v biketrialu na Sardinii 

12. v souladu v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 8.000 Kč pro Český 
svaz včelařů, z.s. ZO Vracov, IČ 70850143 na nákup včelích matek a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy na tuto akci 

13. v souladu v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10.000 Kč pro Junák 
– český skaut, středisko Ratíškovice, z.s., IČ 61742848 na nákup vybavení oddílu ve 
Vracově a uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto akci 

 
 

 
s o u h l a s í :  

14. se zvýšením výdajů v rozpočtu města na rok 2018 v kap. 739 – komunální služby pro akci 
„Opravy rozhlasu a opravy VO + světelné dekorace“ o 150.000 Kč s tím, že zvýšený výdaj 
bude pokryt z kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku a doporučuje ke schválení 
zastupitelstvu města 

15. s uzavřením dohody o provedení práce dle § 75 zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce,                
v platném znění, na poradenskou činnost a konzultace s XXX  

16. s rozpisem pronájmu sportovní haly na sezonu 2018/2019 s tím, že vždy v úterý od 14:00 do 
15:00 hodin bude malá část haly využívána kroužkem florbalu DDM Vracov 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapsala: Jana Sádovská 

 


