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

  

V Ý P I S  

 usnesení ze 103. schůze Rady města Vracova konané dne 6.9.2018   

 

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. žádost FC Vracov o dotaci na pořádání družebního turnaje žáků – MORAVA CUP 2018 

3. předžalobní výzvu XXX ve věci zaplacení částky 153.242 Kč jako náhradu škody za 

poškození pomníku pádem stromu 

  

 

s c h v a l u j e :  
 

4. zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby 
„Úprava kanceláří MěÚ Vracov“ a schvaluje seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva 
k podání nabídky dle přílohy č. 2 

5. zhotovitele oprav MK – provedení asfaltového nátěru ul. Okružní v dl. cca 300 bm - dle 
provedeného poptávkového řízení nejvýhodnější nabídku předložila společnost NVB LINE 
s.r.o., IČ 26979675 za nabídkovou cenu 230.626 Kč vč. DPH 

6. zhotovitele oprav MK – provedení opravy trhlin a spár v dl. cca 1500 bm - dle provedeného 
poptávkového řízení nejvýhodnější nabídku předložila společnost CESTING, IČ 05818745 
za nabídkovou cenu 148.830 Kč vč. DPH 

7. krátkodobý pronájem veřejného prostranství parc.č. 5 a 6 pro provoz zábavných atrakcí 
v době hodových slavností 2018 XXX IČ 10576410 za cenu 25.000 Kč  

8. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 27 – ostatní plocha o výměře       
22 m2 v obci a k. ú. Vracov a na něm se nacházející stavby garáže dosud nevyznačené 
v katastru nemovitostí v obci a k. ú. Vracov na dobu neurčitou od 1.10.2018 s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 200 Kč/měsíčně s manž. XXX a XXX  

 
9. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení, provozování, 

údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 11010-
055207 CG5M_HODO_HOYVC_OK na částech pozemků parc. č. 189, 192/1, 230/1 a 232 
v obci a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 2428-273/2018 ve prospěch Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 6, Praha 3 za 
jednorázovou úplatu 55.254 Kč, dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze 
dne 19 6.2017 

 
10. uzavření smlouvy č. 1030036577/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabel NN (80 m), pilíř SR, uzemnění na 
částech pozemků parc. č. 1156/1, 1155/1, 1155/3, 2769, 4844/5 a 1892/1 v obci a k. ú. 
Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu ve výši celkem 26.500 
Kč (stavba: „Vracov, Nádražní, rozšíření kabelu NN, XXX“) 

 
11. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 4417/1 v obci a k. ú. 

Vracov s manž. XXX a XXX – provedení stavby kanalizační přípojky a vodovodní přípojky 
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k vinnému sklepu na pozemku parc. č. 4417/30 a k budoucímu vinnému sklepu na pozemku 
parc. č. 4417/38 v ul. Cihelná v obci a k. ú. Vracov, a to překopem za jednorázovou úhradu 
ve výši 4.680 Kč 
 

12. uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku  parc. č. 4846/4 – trvalý travní porost o výměře 
cca 492 m2 („a“) za účelem  obhospodařování pozemku zatravněním a části pozemku („b“), 
na které se nachází stavba kanalizačního sběrače za účelem údržby této kanalizace, vše 
v obci a k. ú. Vracov na dobu neurčitou od 1.1.2019 s výpovědní lhůtou 3 měsíce s manž. 
XXX a XXX 
 

 

s o u h l a s í :  

13. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 77.867,62 Kč a současně se snížením výdajů v kap. 
716 kultura, kap. výdaje o 27.855,52 Kč za opravu areálu Baráky a v kap. 716 kultura o 
50.012,10 Kč na zabezpečení kulturní akce dožínky 2018 
 

14. se zvýšením příspěvku MKK Vracov v kap. 716 výdaje na kulturu o 50.000 Kč na akce 
Kinematograf bratří Čadíků, Dětské hodečky a koncert k 100. výročí republiky s tím, že 
zvýšený výdaj bude pokryt z kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku 
 

15. se zvýšením příspěvku VPS Vracov v kap. 739 – komunální služby o 832.541 Kč na 
navýšení rozpočtu kluziště 2018 – dodatečné úpravy, tj. stavba oplocení, stavba garáže pro 
rolbu včetně přípojek a zpevněných ploch s tím, že zvýšený výdaj bude pokryt z kap. 740 
výdaje upřesněné v průběhu roku  

16. s poskytnutím odměny XXX ve výši 20.000 Kč za provedené řezbářské práce na soše sv. 
Urbana s tím, že výdaj bude pokryt z kap. 716 kultura, kap. výdaje na opravu areálu Baráky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


