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

V Ý P I S 
usnesení z 70. sch ůze Rady m ěsta Vracova, konané dne 24.10.2013  

 

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 sociální a zdravotní o činnosti klubu důchodců a organizace zdravotně 

postižených 
3. návrh rozpočtu města Vracova na rok 2014 

 
 
r e v o k u j e :  
   

4. usnesení č. 7 z 68. schůze  rady ze dne 27.9.2013: 
podání výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor  ze dne 1.12.2004, kterou byly 
předány prostory smuteční síně čp. 1586 v ul. Baráky do užívání společnosti KASVO  s r.o. 
za předpokladu schválení opravy smuteční síně zastupitelstvem města 
 

 

s c h v a l u j e :   

5. uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor ve smuteční síni čp. 1586 v ul. 
Baráky mezi Veřejně prospěšnými službami Vracov a KASVO spol. s r.o. ke dni 31.1.2014 

6. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen spočívajících v: 

a) umístění vjezdu na pozemku parc. č. 3731/32 v k.ú. Vracov za jednorázovou úhradu 
500,-Kč 
b) uložení vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 3731/34 a 3731/98 v k.ú. Vracov za 
jednorázovou úhradu 500,-Kč 
c) uložení plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 3731/98 v k.ú. Vracov za jednorázovou 
úhradu 1000,-Kč/běžný metr 
d) uložení přípojky VN na pozemích parc. č. 3731/34, 3731/89, 3731/98, 3731/113, 
3731/114 a 3731/115 v k.ú. Vracov za jednorázovou úhradu 1000,-Kč/běžný metr 
e) uložení kanalizační přípojky (dešťová kanalizace) na pozemcích parc. č. 3731/26, 
3731/27, 3731/28 v k. ú. Vracov za jednorázovou úhradu 500,-Kč 
f) uložení kanalizační přípojky (splašková kanalizace) na pozemcích parc. č. 3731/24, 
3731/25, 3731/26, 3731/27, 3731/28 a 3731/29 v k.ú. Vracov za jednorázovou úhradu 500,-
Kč 
ve prospěch firmy RUKO CZ Präzisionswerkzeuge s.r.o. v souladu s grafickou přílohou, 
kterou tvoří Katastrální situační výkres „Vracov – Průmyslová zóna, Průmyslový objekt 
RUKO CZ“; číslo zakázky 13-2605-015; datum: 09/2013; stupeň dokumentace: DUR+SP; 
číslo výkresu: C.4, měřítko: 1:500 a Koordinační situační výkres „Vracov – Průmyslová 
zóna, Průmyslový objekt RUKO CZ“; číslo zakázky 13-2605-015; datum: 09/2013; stupeň 
dokumentace: DUR+SP; číslo výkresu: C.3, měřítko: 1:500 

7. uzavření nájemní smlouvy s XXX na pronájem části pozemku parc. č. 24 – ostatní plocha 
v k.ú. Vracov o výměře cca 25 m2 na dobu určitou – 5 let za nájemné ve výši 100,-Kč ročně 
za účelem výstavby přístřešku s odstavnou plochou pro osobní auto za podmínky 
předložení dokladu o projednání záměru stavebním úřadem v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. (stavební zákon), a to nejpozději do tří měsíců ode dne podpisu smlouvy, 
jinak bude smlouva považována od prvopočátku za neplatnou.  



s o u h l a s í :  

 

8. s umístěním velkoplošné reklamy 9x1 m s textem „Město Vracov podporuje sport“ v areálu 
stadionu Vracov 

9. s výkupem  pozemků parc. č. 190/6 – orná půda o výměře 750 m2 v k.ú. Vracov a parc. č. 
3731/70 – orná půda o výměře 642 m2 v k.ú. Vracov od XXX a pozemků parc. č. 190/5 – 
orná půda o výměře 649 m2 v k.ú. Vracov a parc. č. 3731/69 – orná půda o výměře 726 m2 
v k.ú. Vracov od XXX za účelem rozšíření areálu MZŠ za kupní cenu 20,-Kč/m2 včetně 
úhrady daně z převodu nemovitostí 

10. s návrhem PD „Bezbariérové chodníky a přechody ve Vracově“ – jednostranný chodník 
oddělený bezpečnostním pruhem od komunikace (ul. Drahy) s vyznačeným cyklistickým 
pruhem na komunikaci. Návrh vyplývá z požadavku Policie ČR na bezpečnost chodců i 
cyklistů 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 


