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

  

 

V Ý P I S  

 usnesení ze 104. schůze Rady města Vracova konané dne 27.9.2018   

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

 
1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 100.000 Kč pro Římskokatolickou 
farnost Vracov, IČ: 47899093, se sídlem náměstí Míru 50, Vracov na opravu střechy 
kostelní věže a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení  

 
s c h v a l u j e :  

 
3. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby 

„Vracov – oprava MK Radniční, část Záhumenské, část Baráky“ a schvaluje seznam 
zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle přílohy č. 1 

4. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby 
„Vracov – vodovod část Záhumenské, část Baráky“ a schvaluje seznam zájemců, kterým 
bude zaslána výzva k podání nabídky dle přílohy č. 2 

5. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby 
„Vracov – zpevnění lesní cesty na Milotice“ spolufinancované z Programu rozvoje venkova 
na období 2014 -2020 a schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání 
nabídky dle přílohy č. 3 

6. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Vracov – rekonstrukce 
chodníků ul. Nádražní, Okružní, Na Rybníčku, Jiráskova – úsek 7-8“ společností   DAC 
Těmice, s.r.o. IČ 27758923, kterým se mění cena stavebních prací snížením o 23.354,38 
Kč bez DPH z důvodu zápočtu méně a víceprací   

7. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 13.000 Kč panu XXX jako 
příspěvek na náklady svobodného stárka v roce 2018 

8. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 11.000 Kč slečně XXX jako 
příspěvek na náklady svobodné stárky v roce 2018 

9. v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 11.000 Kč manželům XXX jako 
příspěvek na náklady ženatých stárků v roce 2018 

10. uzavření smlouvy č. 8800089740/1/BVB o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění stavby plynárenského zařízení STL plynovod a přípojky pro stavbu 
„Technická infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov na pozemcích p.č. 6,18,314/30 a 
314/31, v k.ú. Vracov, číslo stavby: 88000089740 včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů“ na částech pozemků parc. č. 6, 18, 314/30 a 314/31 v obci 
a k. ú. Vracov ve prospěch GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 
400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu ve výši celkem 53.700 Kč (300 Kč/běžný 
metr dle platného ceníku města Vracova) 
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11. uzavření nájemní smlouvy s XXX o pronájmu 1 ks vitríny chlazené výstavní na víno za 
nájemné ve výši 1.000 Kč za účelem použití na narozeninách dne 3.11.2018 

12. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3510/2 – zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 9 m2 v obci a katastrálním území Vracov za kupní cenu 450 Kč/m2 (přestavek) 

13. zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 10. 2013 
mezi Městem Vracov a XXX, kterým se mění čl. III. smlouvy, věta první, a to takto: „Tato 
smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na 5 let, tj. od 29. 10. 2018 do 29. 10. 2023“ 

14. uzavření smlouvy č. 1030044887/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabel NN uzemnění (110 m) a 2x pilíř NN na 
části pozemku parc. č. 18 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za 
jednorázovou úplatu ve výši celkem 38.000 Kč (stavba: „Vracov, Mlýnská, rozš.kNN,Město“) 

15. uzavření smlouvy č. 1030046231/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabel NN a pilíř NN na části pozemku parc. 
č. 4417/1 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 
ve výši celkem 3.700 Kč (stavba: „Vracov, Cihelná, rozš.NN,XXX) 

16. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 312/1 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX – provedení stavby kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 62, který je 
součástí pozemku parc. č. 307 v ul. Vlkošská v obci a k. ú. Vracov 

17. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 1485 v obci a k. ú. 
Vracov s manž. XXX – provedení stavby vodovodní, kanalizační přípojky, sjezdu a 
zpevněných ploch k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc. č. 1381/1, 1382/1, 
1384 a 1383 v ul. Ernestovská v obci a k. ú. Vracov 

18. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích parc. č. 2493/1 a 2493/18 v obci 
a k. ú. Vracov s XXX – provedení stavby kanalizační a vodovodní přípojky, NN přípojky, 
sjezdu a zpevněných ploch k novostavbě rodinného domu s garáží na pozemcích parc. č. 
2510/3 a 2507/2 v ul. Lesní v obci a k. ú. Vracov, a to překopem za jednorázovou úhradu ve 
výši 720 Kč 

19. uzavření smlouvy č. 032/2018 (03PO-000784) mezi ŘSD ČR, IČ: 65993390 a Městem 
Vracov o pronájmu části stavby silnice 1. třídy č. I/54 za účelem pořádání akce Hodový 
průvod, a to v termínu od 13.30 do 17.30 hod. dne 20. 10. 2018 a od 14.30 do 16.30 hod. 
dne 21. 10. 2018 za nájemné ve výši 1.548 Kč bez DPH 

20. uzavření smlouvy č. HO-014330050655/001 o zřízení věcného břemene – služebnost 
inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, opravování a údržbě distribuční 
soustavy – kabel NN na části pozemku parc. č. 2885/1 v obci a k. ú. Vracov dle 
geometrického plánu č. 2431-20776/2018 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za 
jednorázovou úplatu 3.900 Kč (stavba: „Vracov, Kollárova, příp. kNN, XXX“, dle smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030042391/001 ze dne 18. 1. 2018) 

21. použití investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Vracov ve výši 105.149  
Kč na pořízení elektrického sporáku s troubou  do kuchyně MŠ v souladu s § 31 odst. 2. 
písm.a) zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění 

22. použití investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Vracov ve výši  21.595  
Kč na financování údržby a oprav majetku,  který příspěvková organizace používá pro svou 
činnost a to opravu venkovního schodiště, v souladu s § 31 odst. 2. písm.d) zák.č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 
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s o u h l a s í :  

23. se zvýšením příspěvku VPS Vracov v kap. 739 – komunální služby o 11.715 Kč na navýšení 
rozpočtu pořízení 3 ks betonových květináčů u pekárny vč. výsadby s tím, že zvýšený výdaj bude 
pokryt z kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku 

24. se zvýšením příspěvku VPS Vracov v kap. 739 – komunální služby o 304.732 Kč na navýšení 
rozpočtu drcení a třídění betonu skládka Olšíčka s tím, že zvýšený výdaj bude pokryt z kap. 740 
výdaje upřesněné v průběhu roku 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapsala: Jana Sádovská 

 


