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

  

V Ý P I S  

 usnesení z 100. schůze Rady města Vracova konané dne 4.7.2018   

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. žádost Českého svazu včelařů, z.s. ZO Vracov o dotaci z rozpočtu města na nákup včelích 

matek 

3. žádost XXX za Aerobik Kostelec o dotaci z rozpočtu města na činnost kroužku dětského 

aerobiku 

4. zrušení umístění dřevěné police – knihovny v rámci projektu „Kniha do vlaku“ v budově čp. 

597 – zastávka žst. Vracov z důvodu požadavku SŽDC na placení nájemného od 1.7.2018 

5. dopis občanů z ulice Dubová a Vypálená ve věci chovu drůbeže v lokalitě Vypálená 

 
 
s c h v a l u j e :  
 

6. v souladu s ust. § 23 zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů,  

výjimku z nejvyššího počtu žáků ve skupině (výuka předmětu Hudební nauka) Základní 

umělecké 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 

7. uzavření smlouvy č. 1030044884/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabel NN  na části pozemku parc. č. 1485 v 

obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu ve výši 

celkem 2.000 Kč (stavba: „Vracov, Ernestovská, příp.kNN, XXX“) 

8. uzavření smlouvy č. 1030042889/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabel NN (10m) na částech pozemků parc. 

č. 2770/12, 2770/13 a 2770/1 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za 

jednorázovou úplatu ve výši celkem 3.000 Kč (stavba: „Vracov, Potoční, rozš.kNN, XXXl“) 

9. uzavření smlouvy č. 1040014434/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

spočívajícího v umístění distribuční soustavy – nadzemní NN (vedení NN 49m, sloup 1ks) 

na částech pozemků parc. č. 2773 a 2769 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON 

Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu ve výši celkem 17.200 Kč (stavba: „Vracov,Okružní, 

úprava sítě NN, XXX“) 

10. snížení nájemného o 50% za rok 2018 XXX z propachtování pozemků parc. č. 4898/1 a 

4905/2 v k. ú. Vracov dle pachtovní smlouvy ze dne 9.8.2018 z důvodu sečení provedeného 

VPS 

11. prodej 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  za cenu 90.000 Kč dle znaleckého posudku č. 

4409.2018 (40.000 Kč) a č. 4410.2018 (50.000 Kč) dle návrhu Veřejně prospěšných služeb 

Vracov ze dne 3.7.2018 
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n e s c h v a l u j e:   

 

12. uzavření smlouvy č. 1030044887/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabel NN  a 3x pilíř NN na částech pozemků 

parc. č. 4/1, 5 a 18 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za 

jednorázovou úplatu ve výši celkem 49.500 Kč (stavba: „Vracov, Mlýnská, rozš.kNN,Město“) 

 

u k l á d á : 

13. na základě neschválení výjimky z OZV č. 6/94 města, kterou se upravují podmínky chovu 

užitkových a ostatních domácích zvířat ve Vracově zahájit správní řízení s panem XXX ve 

věci chovu drůbeže v lokalitě Dubová, Vypálená 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


