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

  

V Ý P I S  

 usnesení z 98. schůze Rady města Vracova konané dne 7.6.2018   

 

Rada bere na    v ě d o m í : 

1.  kontrolu usnesení z minulé rady 

2. zprávu komise mládeže a školství ve věci zápisu dětí do základní a mateřské školy 

3. zprávu finančního výboru o hospodaření města v roce 2017 

4. informaci Ministerstva spravedlnosti ČR ve věci zákonné povinnosti oznámení do 

Centrálního registru podle § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmu  

5. oznámení ředitelky Mateřské školy Vracov o uzavření provozu školy v měsíci srpnu 2018  

6. žádost XXX o odkoupení poměrné části pozemku parc. č. 2052/1 v k. ú. Vracov 

 

 
s c h v a l u j e :  
 

7. výsledek provedeného výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu 
akce „Vracov – rekonstrukce chodníků ul. Nádražní, Na Rybníčku, Jiráskova úsek 7-8“ 
nejvýhodnější nabídku předložila společnost DAC Těmice, s.r.o., IČ 27758923 
s nabídkovou cenou 1.065.737,05 Kč bez DPH  

8. uzavření Smlouvy č. JMK052721/18/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje ve výši 45.000 Kč na „Pořízení věcných prostředků JSDH obce Vracov“ 

9. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc. č. 4943/2 v obci a k. ú. Vracov s XXX ve prospěch Města Vracova za 
jednorázovou úplatu ve výši celkem 5.000 Kč (stavba: „Vracov, Technická a dopravní 
infrastruktura Olšíčka, Vracov, k.ú. Vracov“) 

10. uzavření Smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitých věcí č. 18K139CH mezi Reality 
GAIA spol. s r. o., IČ: 25303091 a Městem Vracov týkající se nemovitostí ve vlastnictví 
města Vracova zapsaných na LV č. 1380 a 186 v obci a k. ú. Osvětimany na dobu určitou 6 
měsíců, za provizi ve výši 4% ze skutečné prodejní ceny předmětu převodu nejméně však 
35.000 Kč bez DPH 

11. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 3421/1 v obci a k. ú. 
Vracov s XXX a XXX – vodovodní a kanalizační přípojka k rodinnému domu čp. 705, který 
je součástí pozemku parc. č. 3037 v ul. Drahy v obci a k. ú. Vracov 

12. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 856 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 542, 
který je součástí pozemku parc. č. 510 v ul. Radniční v obci a k. ú. Vracov, a to překopem, 
bez úhrady z důvodu plánované rekonstrukce komunikace 

13. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 856 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX – provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 1160, 
který je součástí pozemku parc. č. 508 v ul. Radniční v obci a k. ú. Vracov, a to překopem, 
bez úhrady z důvodu plánované rekonstrukce komunikace 

14. zveřejnění záměru uzavření Smlouvy č. 9418001083/4000215586 o podmínkách napojení, 
o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní 
mezi Městem Vracov a GasNet s. r. o. IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,      
400 01 Ústí nad Labem, jejímž předmětem je PZ-název stavby: SOBS Vracov – náměstí a 
Obecní dům, STL plynovod a přípojky 2 MO  

15. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2320 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
401 m2, jehož součástí je rodinný dům čp. 629 a pozemku parc. č. 2321 – zahrada o 
výměře 690 m2 v obci a k. ú. Vracov, a to veřejnou dražbou 
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16. uzavření smlouvy č. HO-014330048538/001 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. 3605/3 v obci a k. ú. Vracov dle 
geometrického plánu č. 2413-20396/2018 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za 
jednorázovou úplatu 2.000  Kč (stavba: „Vracov, Lomená, kab.smyčka NN, XXX“, dle 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030039193/001 ze dne 
31.7.2017) 

17. zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3104/1 o výměře cca 23 m2 v ul. Úzká 
za účelem výstavby garáže XXX na dobu určitou 2 roky s výpovědní lhůtou 3 měsíce, a to 
za účelem výstavby garáže k bytu č. 1640/5 za cenu nájemného ve výši 100 Kč/rok, s tím, 
že po předložení kolaudačního rozhodnutí na stavbu garáže (souhlasu s užíváním stavby) 
dojde k odprodeji pozemku za kupní cenu 300 Kč/m2 dle platného ceníku pozemků pro 
město Vracov 

18. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu č. 5 v domě zvláštního určení DPS Vracov čp. 
1590 s paní XXX, a to na dobu určitou od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 

19. 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 nadaci NA 
KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka,  IČ 29235715 na financování 
rekondičních pobytů na podporu onkologicky nemocných dětí a uzavření darovací smlouvy 
na tuto akci   

 

 
s o u h l a s í :  

20. se zvýšením příspěvku VPS v kap. 739 – komunální služby o 17.118,60 Kč na navýšení 
výdajů ubytovny sportovní haly (sociální zařízení ženy, vybavení 12 pokojů) s tím, že 
zvýšený výdaj bude pokryt z kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku  

 

 
u k l á d á  : 

21. oslovit realitní kancelář Reality GAIA spol. s r. o. ve věci uzavření smlouvy o provedení 
dražby - prodeje pozemku parc. č. 2320 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 401 m2, 
jehož součástí je rodinný dům čp. 629 a pozemku parc. č. 2321 – zahrada o výměře 690 m2 
v obci a k. ú. Vracov 
Odpovídá: starosta 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


