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

 

V Ý P I S 

usnesení ze 73. sch ůze Rady m ěsta Vracova, konané dne 5.12.2013  

 

 

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 pro výstavbu a majetek města ve věci přípravy investičních akcí města na rok 2014 
3. žádost majitelů vinných sklepů v lokalitě Cihelka o vybudování vodovodního řadu ke sklepům  
4. návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 3/0659/2003/S ze dne 24.11.2003 se společností ELTODO-

CITELUM, s.r.o. ve věci provozování a správě veřejného osvětlení na území města Vracova  
5. zrušení výběrového řízení na pronájem bufetu stadionu z důvodu odstoupení všech uchazečů 

 
 

s c h v a l u j e:   

6. zpracovatele projektové dokumentace pro stavbu „Vegetační úpravy školní zahrady pro 
environmentální výuku při MZŠ Vracov“ v rozsahu architektonická studie a prováděcí projekt Ing. 
Lukáše Lattenberga  za cenu 80.000 Kč včetně DPH 

7. uzavření darovacích smluv o poskytnutí finančního daru Městu Vracov pro pořádání 
„Silvestrovského ohňostroje“, který proběhne dne 31.12.2013 ve Vracově  

8. úhradu části nákladů na Silvestrovské setkání občanů před radnicí z kap. č. 740 rezerva, vyšší 
příjem z loterií v případě, že nebude pokryto ze sponzorských darů 

9. ceník pronájmů v budově ZUŠ, a to 500 Kč/m2/rok, s tím, že je-li nebytový prostor využíván pouze 
určité dny v měsíci, bude účtováno nájemné za tyto jednotlivé dny a souhlasí s uzavřením: 
- nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově ZUŠ čp. 48 v obci a k. ú. Vracov 

mezi ZUŠ Vracov a XXX (99gramů), Vracov na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 
za účelem konání hudebních zkoušek 

- nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově ZUŠ čp. 48 v obci a k. ú. Vracov 
mezi ZUŠ Vracov a Vermonou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem 
konání hudebních zkoušek 

- smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově ZUŠ čp. 48 v obci a k. ú. Vracov mezi ZUŠ 
Vracov a Souborem písní a tanců Vracovjan, o. s. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce za účelem uskladnění materiálu pro činnost souboru 

- smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově ZUŠ čp. 48 v obci a k. ú. Vracov mezi ZUŠ 
Vracov a XXX, Okružní, Vracov na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem 
provozu studijního fotoateliéru 

- smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově ZUŠ čp. 48 v obci a k. ú. Vracov mezi ZUŠ 
Vracov a MKK Vracov na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem provozu 
knihovny, infocentra a železničního muzea 

10. smlouvu o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 2770/2 v obci a k. ú. Vracov 
s manželi XXX a XXX – provedení stavby vodovodní, kanalizační, plynovodní a NN přípojky 
k novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 1878/1 v ul.  Potoční v obci a k. ú. Vracov, za 
jednorázovou úhradu ve výši 11.550 Kč, a to překopem vozovky s tím, že konečný povrch bude 
zapraven asfaltobetonem 
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s o u h l a s í:  

 
11. s poskytováním služby – Odborného sociálního poradenství Charitou Kyjov a Občanským 

sdružením Krok 1 x měsíčně 2 hodiny v zasedací síni MěÚ 
12. s předloženou kalkulací nákladů na jeden oběd ze školní jídelny MZŠ pro cizí strávníky od 

1.1.2014 ve výši 52 Kč a jeden oběd včetně dopravy 55 Kč   
13. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 60.225 Kč a současně se snížením výdajů v kap. 740 

rezerva o 48.720 Kč z toho: na opravu podlah v budově školy na nám. Míru 46.132 Kč, oprava 
oplocení sběrného dvora 2.588 Kč, v kap. 719 správa o 8.165 Kč refundace mzdy školení požární 
preventista obce, v kap. 716 kultura o 3.340 Kč z toho: 2.535 Kč na zajištění kulturní akce Hody 
2013 a 805 Kč zajištění vytápění budovy MKK 

14. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 58.760 Kč a současně se snížením výdajů v kap. 740 
rezerva o 22.665 Kč z toho: na  opravu podlah v budově školy na nám. Míru 13.071 Kč, pomoc při 
odstranění škody po požáru RD v ul. Lipinská 9.594 Kč, v kap. 719 správa o 6.960 Kč refundace 
mzdy školení požární preventista obce, v kap. 716 kultura o 29.165 Kč z toho: 26.220 Kč na 
zajištění kulturní akce Hody 2013 a 2.945 Kč zajištění vytápění budovy MKK 

15. s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově ZUŠ čp. 48 v obci a k. ú. Vracov 
mezi ZUŠ Vracov a FS Lipina Vracov na dobu určitou (7. - 8. 12.2013) za účelem uskutečnění 
lidového pořadu s názvem „Vánoce po staru“ 

16. s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově čp. 235 v obci a k. ú. Vracov mezi 
MKK Vracov a FS Lipina Vracov na dobu určitou (7. - 8.12.2013) za účelem uskutečnění lidového 
pořadu s názvem „Vánoce po staru“ 

17. s příspěvkem 5.000 Kč FS Lipina na uskutečnění pořadu s názvem „Vánoce po staru“ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 
 
 


