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

  
 

V Ý P I S  

 usnesení z 97. schůze Rady města Vracova konané dne 24.5.2018   

 

Rada bere na  v ě d o m í : 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 

2. sdělení o Územní studii – „Vracov nám. Míru – jižní část II“ 

3. informaci TJ Sokol Vracov o kladném výsledku vyřízení dotace JMK projektu „Zlepšení zázemí 

házenkářského hřiště“ a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o požadavku 

dofinancování z prostředků města 

4. návrh smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 

zařízení a o smlouvě budoucí kupní se společností GasNet, s.r.o., týkající se stavby STL 

plynovodu a 2 ks přípojek MO pro náměstí Míru a Obecní dům Vracov a doporučuje  

zastupitelstvu města rozhodnout o schválení návrhu smlouvy 

5. žádost pana XXX o individuální posouzení množství chované drůbeže na pozemku parc.č. 

2656/1 nad stanovené množství dle obecně závazné vyhlášky města Vracova č. 6/1994 ze 

dne 27.5.1994 a postupuje zastupitelstvu města k rozhodnutí 

r u š í : 
 

6. usnesení č. 11. z 96. schůze rady ze dne 10.5.2018, kterým bylo schváleno 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. 6. 2018 do 31. 5. 2019 

 
s c h v a l u j e : 
 

7. zhotovitele zakázky „Oprava havárie střešního pláště kuželny Vracov“ a to společnost VISPO 

CZ, s.r.o., IČ 26278553 za nabídkovou cenu 96.393,64 Kč bez DPH s  tím, že se jedná o 

práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci stavby 

8. výsledek provedeného poptávkového řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu na 

dodávku „Výměna oken a dveří vstupu do budovy Veřejně prospěšných služeb Vracov„ - 

nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč AZ OKNA, a.s., IČ 26905736 s nabídkovou cenou 

105.293 Kč bez DPH 

9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spořícím účtu s výpovědní lhůtou 31 dnů mezi Městem Vracov a 

Sberbankou CZ, a.s., kterým se mění parametry spořícího účtu s akčním pásmovým úročením 

s úrokovou sazbou  (p.a.) 0,65% od 0 do 4 999 999 CZK a  0,55% od 5 000 000 CZK do 

24 999 999 CZK 

10. 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 1.000Kč  pro spolek Linka bezpečí, z.s., 
Praha  IČ 61383198 na činnost v roce 2018 a uzavření darovací smlouvy na tuto akci   

11.uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 9. 7. 2010 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 3 roky od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021 (záměr zveřejněn od 27.4.2018 do 
24.5.2018) 

12. uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 21. 7. 2010 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 3 roky od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021 (záměr zveřejněn od 27.4.2018 do 
24.5.2018) 
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13. uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 13. 7. 2010 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 3 roky od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021 (záměr zveřejněn od 27.4.2018 do 
24.5.2018) 

14. souhlas se vstupem a vjezdem na pozemek parc. č. 3706/1 v obci a k. ú. Vracov (cyklostezka 
Vracov – Vlkoš) za účelem přístupu ke včelstvům umístěným na pozemku parc. č. 4959/4 ve 
vlastnictví města (les) pro XXX, Osmecká 364, Vracov, s platností od 25. 5. 2018 do 30. 5. 
2019.  

15. uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Vracov a XXX o pronájmu pozemku parc. č. 2036 
(Areál Březíčko) v obci a k. ú. Vracov za účelem uskutečnění rodinného táboření (max. 70 
osob), a to na dobu určitou od 6.7.2018 do 8.7.2018 za nájemné ve výši 2.000 Kč 

16. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích parc. č. 1356/21 a 1356/22 v obci 
a k. ú. Vracov s XXX – provedení stavby kanalizační přípojky, zpevněných ploch a sjezdu 
k rodinnému domu čp. 555 (a přístavbě), který je součástí pozemku parc. č. 1392 v ul. 
Skoronská v obci a k. ú. Vracov, a to překopem za jednorázovou úhradu ve výši 2.160 Kč 

17. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 1037/1 v obci a k. ú.    
Vracov s manž. XX a XX XXX – zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 
1140, který je součástí pozemku parc. č. 1015 v ul. Zahradská v obci a k. ú. Vracov 

18. uzavření smlouvy č. HO-014330048284/001 o zřízení věcného břemene – služebnost 
inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, opravování a údržbě distribuční 
soustavy – kabel NN na části pozemku parc. č. 4740/1 v obci a k. ú. Vracov dle 
geometrického plánu č. 2410-20271b/2018 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za 
jednorázovou úplatu 18.500 Kč (stavba: „Vracov, rozšíření kNN, XXX“, dle smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030028818/002 ze dne 10.10.2016) 

19. uzavření smlouvy č. 1030045233/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabel NN (45m) na části pozemku parc. č. 
2422/1 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu ve 
výši celkem 13.500 Kč (stavba: „Vracov, Strážnická, rozš. kNN, XXX“) 

20. uzavření smlouvy č. 1040014882/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabel NN (12m) na části pozemku parc. č. 
596/9 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu ve výši 
celkem 3.600 Kč (stavba: „Vracov, Baráky, úprava přípojky NN,XXX“) 

 
n e s c h v a l u j e : 

 
21. uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Vracov a XXX o pronájmu pozemku parc. č. 2036 

(Areál Březíčko) v obci a k. ú. Vracov za účelem uskutečnění soukromé oslavy 
 
 

n e s o u h l a s í :  
22. s umístěním mechanicky sklopné uzamykatelné zábrany proti průjezdu z ulice Kollárovy do 

ulice Příční  

 

 

 

 

 

 

 
Zapsala: Jana Sádovská 

 

 


