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

  

V Ý P I S  

 usnesení ze 101. schůze Rady města Vracova konané dne 26.7.2018   

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1.  kontrolu usnesení z minulé rady 

2. žádost spolku Junák – český skaut, středisko Ratíškovice, z.s. o dotaci z rozpočtu města na 
vybavení oddílu Vracov 

3. žádost XXX o příspěvek na účast syna XXX na Mistrovství světa v biketrialu na Sardinii 
 
s c h v a l u j e :  
 

4. v souladu s ust. § 23 zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů,  
výjimku  z nejvyššího počtu dětí ve třídě Mateřské školy Vracov stanoveného prováděcím 
právním předpisem o  4 děti ve třídě za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 

5. pořízení dětského nábytku do V. třídy Mateřské školy Vracov ve výši  84.000  Kč včetně 
DPH dle předloženého poptávkového řízení ze dne 11.7.2018, nejvýhodnější nabídku 
předložil Michal Vyšinka, Truhlářství Vracov, IČ 88508668 

6. zhotovitele „Kamerového systému I. etapa – optická síť“ – optické přípojky pro městský 
stadion v ul. Tyršova a hasičskou zbrojnici v ul. Vypálená, a to společnost NOEL s.r.o., IČ 
48908991 za nabídkovou cenu 118.096,06 Kč bez DPH 

7. zhotovitele „Kamerového systému I. etapa – optická síť“ – výměna 2 ks sloupů v ul. 
Tyršova, a to společnost  ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČ 25751018 za nabídkovou cenu  
37.644  Kč bez DPH 

8. uzavření dodatku č. 2 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 55.730,00 Kč bez DPH (zápočet 
méněprací a víceprací)  

9. uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 4417/1 – ostatní plocha o výměře cca 
52 m2 v obci a k. ú. Vracov na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem  
provedení stavby zpevněné plochy (pro posezení před vinným sklepem) k jiné stavbě bez 
čp/če, která je součástí pozemku parc. č. 4417/8 – zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. 
Vracov s manž. XXX a XXX 

10. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 1485 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 839, který je 
součástí pozemku parc. č. 1479 v ul. Ernestovská v obci a k. ú. Vracov 

11. zveřejnění záměru prodeje dvou kusů kolových traktorů, a to Zetor 6911, SPZ HO 37-18, 
rok výroby 1978 a Zetor 7211, SPZ HO 53-52, rok výroby 1987 obálkovou metodou za 
nejvyšší nabídnutou cenu, přičemž minimální kupní cena byla stanovena ve výši 90.000 Kč 
dle znaleckých posudků č. 4409.2018 (40.000 Kč) a č. 4410.2018 (50.000 Kč). Uzávěrka 
pro podání nabídek s označením „Záměr prodeje dvou kusů kolových traktorů - neotvírat“ je 
do 13. 8. 2018 

12. úhradu nákladů na dopravu souboru vracovské scholy do družební obce Močenok 
 

 

s o u h l a s í :  

13. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 16.305,20 Kč a současně se snížením výdajů v kap. 
710 místní komunikace opravy o 10.866,30 Kč za osazení nového dopravního značení a 
v kap. 739 komunální služby o 5.438,90 Kč na navýšení výdajů sanace svahu Cihelná 
s tím, že zvýšený výdaj bude pokryt z kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku 
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14. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 52.183,24 Kč a současně se snížením výdajů v kap. 
716 kultura o 4.089,69 Kč na kulturní akce, o 1.345,08 Kč na údržbu MKK, o 2.237,95 Kč 
na opravu železničního muzea a o 6.100 Kč na poskytnuté vstupné zdarma na koupaliště z 
rezervního fondu rady, v kap. 719 správa o 17.369,76 Kč na různé finanční výdaje, o 
6.041,65 Kč na opravu vstupu radnice, v kap. 728 pečovatelská služba o 9.284,15 Kč na 
opravy budovy a v kap. 739 komunální služby o 1.710,54 Kč na zateplení kuželny, o 273,15 
Kč na kamerový systém I. etapa - optická síť a o 3.731,27 Kč na navýšení výdajů sanace 
svahu Cihelná s tím, že zvýšený výdaj bude pokryt z kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu 
roku 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapsala: Jana Sádovská 

 

 


