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

V Ý P I S 

 
usnesení z 74. sch ůze Rady m ěsta Vracova, konané dne 19.12.2013  

 

U s n e s e n í:  

 

Rada bere na    v ě d o m í:  
 

1. kontrolu usnesení z minulé rady 
 

2. zprávu komise informační a propagační o budování informačního střediska 
 

3. zprávu VPS Vracov o hospodaření v městském lese od 1.1.2013 do 30.11.2013 
 

 
s c h v a l u j e:   

 
4. ceník prodeje palivového dříví z městského lesa a po údržbě veřejné zeleně vč. DPH 

- měkké dříví (borovice, smrk, bříza, lípa, topol, vrba) 650 Kč/prm 
- tvrdé dříví (buk, dub, akát) 900 Kč/prm 
- samovýroba (v lese) 220 Kč/prm 

 

5. výsledek provedeného výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru – bufetu v areálu 
stadionu Vracov, nejvýhodnější nabídku předložil Jindřich Kotek a to 20.000  Kč  za rok, jedná se 
o pronájem na dobu neurčitou od 1.1.2014 
 

6. ceník úhrad za úkony Pečovatelské služby Vracov a vzor Smlouvy o poskytnutí pečovatelské 
služby 

 

7. dohodu o převodu majetku Charity Kyjov, střediska pečovatelské služby Vracov na Město Vracov 
dle seznamu za cenu 37.750 Kč   

 

8. dohodu o uznání závazku ceny za spotřebovanou elektrickou energii z domu čp. 235 do domu čp. 
644 v ul. Záhumenské mezi Městem Vracov a XXX včetně splátkového kalendáře 

 

9. smlouvu o dílo ve věci zpracování Vracovského zpravodaje v roce 2014 mezi Městem Vracov a 
Petrem  Brázdou  za cenu 14,98 Kč bez DPH/1 ks  (výsledný formát A4 s počtem stran 20 z toho 
2 barevné) 

 

10. poskytnutí příspěvku ve výši 3.000 Kč z fondu rady organizacím města na úhradu pronájmu 
sportovní haly při pořádání plesů v roce 2014 (vždy pro jednu akci) 

 

11. uzavření  nájemní  smlouvy  o pronájmu části pozemku parc. č. 3746/262 – orná půda o výměře 
72 m2 v obci a k. ú. Vracov společnosti MND a. s. Hodonín za cenu pronájmu 576 Kč/ročně         
(8 Kč/m2/rok) za účelem „Realizace průzkumného vrtu Vracov 12“  

 

12. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 
3746/262 – orná půda v obci a k.ú. Vracov ve prospěch MND a. s. Hodonín za jednorázovou 
úhradu 50 Kč/m2 („Realizace průzkumného vrtu Vracov 12“) 

 

13. výpověď Smlouvy o výpůjčce ze dne 15.12.2012 uzavřené mezi Městem Vracov a Folklorním 
souborem Lipina na výpůjčku stavby občanské vybavenosti čp. 232 („Vracovská jizba II“) na 
pozemku parc. č. 524 a pozemku parc. č. 524 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 
525 – zahrada vše v obci a k.ú. Vracov z důvodu realizace projektu „Obnova dvou venkovských 
muzeí ve Vracově“, na kterou bude poskytnuta dotace  z Programu rozvoje venkova ve výši 
187.500 Kč 

 

14. okamžitou výpověď Nájemní smlouvy ze dne 1.10.2008 uzavřené mezi Městem Vracov a 
GREGOCAR s. r. o. na pronájem části pozemku parc. č. 855/1 označenou jako díl „A“ o výměře 
cca 117 m2 v obci a katastrálním území Vracov, a to z důvodu nesplnění podmínky uvedené v čl. 
IV. smlouvy - vybudování veřejného parkoviště        
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15. uzavření plánovací smlouvy mezi RUKO CZ Präzisionswerkzeuge s. r. o. a Městem Vracov, jejímž 

předmětem je závazek Města Vracova na vlastní náklady realizovat veřejnou technickou a 
dopravní infrastrukturu – „ZTV průmyslové zóny Padělky“ (stavby: SO 0201 Přístupová 
komunikace, SO 0202 Chodníky, SO 0203 Kanalizace splašková, SO 0205 Vodovod a SO 0208 
Venkovní osvětlení) v souladu s příslušnými povoleními včetně změny dle Zadávací 
dokumentace/změna stavby před dokončením „ZTV Průmyslové zóny Padělky, číslo zakázky 
1382413-18, datum: listopad 2013, vyhotovil: Aqua procon s. r. o. Brno, s termínem kolaudace 
nejpozději do 30.9.2014 

 

16. uzavření Dohody mezi Městem Vracov a RUKO CZ Präzisionswerkzeuge s. r. o. o provedení 
mezideponie ornice ze stavby „Vracov – PZ – Průmyslový objekt RUKO CZ“ v množství 1000 m3 
za dodržení podmínek uvedených v dohodě 

 

17. změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2013 příspěvkových organizací zřízených městem 
Vracov a to posílení investičního fondu VPS Vracov ve výši 146.000 Kč pro realizaci stavby 
kanalizační přípojka VPS II. etapa 
v tis. Kč 

Subjekt Dotace města  
na provoz 

Z toho limit 
platů bez 
zákonných 
odvodů 

Použití investičního fondu na: 

Rekonstrukce, 
modernizace, 
opravy 

Pořízení 
nového 
majetku 

VPS 7.200 4.500 0 616 
 

18. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, jmenuje    paní Marcelu Repíkovou vedoucí organizační složky 
Pečovatelská služba Vracov s  účinností od 1.1.2014 a stanoví jí plat v souladu se zákoníkem 
práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a  nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění  
 

 

19. úpravu platu Mgr. Zdeňku Hlavsovi, řediteli příspěvkové organizace MZŠ Vracov, v souladu se 
zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (změna  
osobního příplatku) 

 
 

n e s o u h l a s í:  

20. se zveřejněním záměru odprodeje pozemku parc. č. 195/2 – zahrada o výměře 1353 m2 v obci a 
katastrálním území Vracov 

 

s o u h l a s í:     

21. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 44.752 Kč a současně se snížením výdajů v kap. 740 
rezerva o 13.890 Kč na opravu podlah v bytě nad MŠ Okružní čp. 1335, v kap. 719 správa o 
16.632 Kč z toho: 5.762 Kč refundace mzdy školení požární preventista obce a 10.870 Kč oprava 
omítek ve sklepě radnice a demontáž podhledů v garážích radnice, v kap. 716 kultura o 14.230 Kč 
z toho: 12.140 Kč na zajištění kulturní akce Martinské odpoledne 2013 a 2.090 Kč na zajištění 
vytápění budovy MKK 

22. s podáním dovolání k Nejvyššímu soudu ČR ve věci pravomocného rozsudku Krajského soudu 
v Brně ve věci duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku parc. č. 1354/29 – ostatní plocha o 
výměře 106 m2 a parc. č. 1354/33 – ostatní plocha o výměře 124 m2 v obci a k. ú. Vracov v areálu 
koupaliště 
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u k l á d á:  
 

23. zajistit, aby byl v obrazovém zpravodajství Vracovské kabelové televize zařazen pravidelný vstup 
pověřeného pracovníka města, který bude informovat o aktuálním dění v městě Vracově 
Odpovídá: starosta 
Termín: 1.1.2014 
 

24. vypracovat přehled aktuálního využití prostor v kulturním domě (způsob využití jednotlivých 
prostor v týdnu) 
Odpovídá: Zita Řičicová 
Termín: 23.1.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Jana Sádovská 
 


