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

V Ý P I S 

usnesení ze 72. sch ůze Rady m ěsta Vracova, konané dne 21.11.2013  

 

 

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 finančního výboru k návrhu rozpočtu města Vracova na rok 2014 
3. nabídku skupiny VERMONA na bezplatné každoroční vystoupení na Plese města Vracov za 

poskytnutí výpůjčky nebytových prostor v budově bývalé základní školy jako zkušebny  
  

 
r e v o k u j e:  

 

4. usnesení č. 4. ze 71. schůze Rady města Vracova, konané dne 7.11.2013  - výsledek 
provedeného výběrového řízení na dodávku „Dopravního automobilu“ pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů města Vracov, nejvýhodnější nabídku předložila firma  Jonal, spol. 
s r.o. Hodonín s nabídkovou cenou 711.488 Kč 

 
s c h v a l u j e :   

5. výsledek provedeného výběrového řízení na dodávku „Dopravního automobilu“ pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Vracov, nejvýhodnější nabídku předložila firma                               
TOP CENTRUM car s.r.o. s nabídkovou cenou 677.223 Kč vč. DPH, 
odůvodnění: původní nabídková cena 718.624 Kč vč. DPH obsahovala 4 řady sedadel s 12 
místy k sezení, požadavek byl na 9 míst k sezení. Vyloučením jedné řady sedadel došlo ke 
zvětšení úložného prostoru a k výraznému snížení nabídkové ceny automobilu. 

6. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 1029/38 – orná půda, 1029/39 – 
orná půda, 1033/7 – orná půda, 1033/132 – orná půda v obci a k. ú. Žádovice společnosti 
Podchřibí Ježov a. s. za cenu pronájmu 131 Kč/rok  

 
7. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

spočívající v umístění kabelu NN, pojistková skříň NN na části pozemku parc. č. 3421/1 
v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 17.000 Kč 
(stavba: „Vracov, obnova NN“, smlouva č. 1040005393/001) 

8. Smlouvu o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 2628/11 v obci a k. ú. 
Vracov s  XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k  rodinnému domu čp. 1108 na 
pozemku parc. č. 2437 v ul. Dubová v obci a k. ú. Vracov 

9. výplatu odměn za rok 2013 vedoucím příspěvkových organizací (mimo školských) a 
organizačních složek města dle předloženého návrhu 

10. výplatu odměn za druhé pololetí roku 2013 vedoucím školských příspěvkových organizací 
města Vracova dle předloženého návrhu 

11. uzavření mandátní smlouvy ve věci výkonu zadavatelských činností na veřejné zakázce ve 
zjednodušeném podlimitním řízení „Průmyslová zóna Vracov, Padělky II. etapa“ se 
společností INVESTA UH s.r.o. za cenu 35 tis. Kč bez DPH 



12. uzavření mandátní smlouvy ve věci výkonu zadavatelských činností na veřejné zakázce ve 
zjednodušeném podlimitním řízení „Modernizace sportovní haly Vracov – úprava šaten“ se 
společností INVESTA UH s.r.o. za cenu 35 tis. Kč bez DPH 

13. uzavření smlouvy o dílo ve věci zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu 
životního prostředí, Oblast podpory 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny, se společností 
OHK servisní, s.r.o. za cenu 35.000 Kč bez DPH pro projekt „Vegetační úpravy školní 
zahrady pro environmentální výuku při MZŠ ve Vracově“ 
 

14. poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč TJ Sokol Vracov, oddílu stolního tenisu za pronájem 
herny ve Strážnici, Dubňanech a Bzenci pro možnost uskutečnění mistrovských utkání ve 
dnech 23. a 24.11.2013, 1. a 7.12.2013, kdy jsou ve sportovní hale prováděny stavební 
práce spojené s výměnou oken 

 
 

s o u h l a s í  :  

 
15. se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3746/262 – orná půda o výměře 

72 m2 společnosti MND a. s. Hodonín za cenu pronájmu 576 Kč/ročně (8 Kč/m2/rok) za 
účelem „realizace průzkumného vrtu Vracov 12“ s možností uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene k předmětné části pozemku 

16. s výkupem stavby bez čp/če (výroba) na pozemku parc. č. 2703/2 a výkup pozemku parc. č. 
2703/2 – zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vracov od společnosti Mercier a. s. za 
cenu 2.446.140 Kč dle znaleckého posudku č. 1299-139/13 

17. s podáním žádosti o bezúplatný převod rodinného domu čp. 470 na pozemku parc. č. 2412, 
pozemku parc. č. 2412 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 2413 – orná půda 
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce 

 

 

n e s o u h l a s í  :  

18. se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 4369/2 – orná půda o výměře 841 m2 
v obci a k. ú. Vracov  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 


