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

 

V Ý P I S 

usnesení z 66. sch ůze Rady m ěsta Vracova, konané dne 22.8.2013  

 

 

U s n e s e n í:  

Rada bere na    v ě d o m í :  

1. kontrolu usnesení z minulé rady 
 

2. předložený  učební plán  „Škola pro život“  pro 1. a 2. stupeň  Masarykovy  základní školy Vracov 
a pro volitelné předměty 

 

3. žádost o  provedení  místní úpravy  provozu  na  místních   komunikacích  v  ul. J. Husa  a  Polní  
s  tím, že nejvyšší dovolenou rychlostí je 30 km/hod. 
 

 

 
s c h v a l u j e :   

4. výsledek provedeného výběrového řízení na dodávku „Konvektomatu pro MZŠ Vracov“, 
nejvýhodnější nabídku předložila firma  S&K KONTAKT, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 442.158 
Kč vč. DPH 
 

5. nabídku společnosti SILS, s.r.o. na provedení statických zabezpečovacích prací na objektu 
sportovní haly ve výši 179.019 Kč bez DPH 

 

6. v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, povoluje 
výjimku z počtu žáků v deváté třídě o tři žáky 

 

7. použití znaku města Vracova na propagačním materiálu – pexesa „Znaky obcí a měst Kyjovska“ 
vydávaným reklamním a grafickým studiem Studio atd., spol. s r.o. Kyjov 

 

8. uzavření dohody o ukončení pronájmu bytu  v ul. Okružní čp. 1335  ke dni 31.8.2013 mezi 
Městem Vracov a paní XXX 

 

9. pronájem bytu zvláštního určení v DPS Vracov čp. 1590 od 1.9.2013 panu XXX na dobu neurčitou 
 

10. pronájem bytu zvláštního určení v DPS Vracov čp. 1590 od 1.9.2013 paní XXX na dobu neurčitou 
 

11. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  – právo uložení vodovodní (B) a plynovodní (A) 
přípojky na částech pozemku parc. č. 3731/115 v obci a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 
2121-55/2013 a dále právo vstupu oprávněných nebo jimi pověřených fyzických a  právnických 
osob na  výše  uvedený  pozemek,  jakož i  vjezd,  použití  a odjezd  motorových vozidel               
a mechanických strojů na výše uvedený pozemek při provádění potřebných oprav, údržby, 
rekonstrukce, kontroly či odstranění přípojek ve prospěch RENOL CZ s. r. o. za jednorázovou 
úhradu ve výši 500 Kč 

 

12. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 12.12.2002 mezi Městem Vracov a Mateřskou 
školou Vracov, příspěvková organizace, kterým se mění čl. 1 na nové znění: „Předmětem 
výpůjčky je nebytová jednotka č. 1335/7 v budově čp. 1335 na pozemku parc. č. 1156/1 a id. 
126241/166471 pozemku parc. č. 1156/1 – zastavěná plocha v obci a k. ú. Vracov, vše zapsáno 
na LV č. 10 001 pro obec a k. ú. Vracov v souladu s Prohlášením vlastníka dle zákona č. 72/1994 
Sb., V-3160/2013-738 ze dne 9. 8. 2013 - právní účinky vkladu ke dni 9.8.2013.“ 
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13. ceník nájemného a služeb spojených s nájmem pro byty v DPS s platností od 1. 12. 2013, a to 
tak, že: 
- nájemné činí 50,54 Kč/m2  
- a měsíční zálohy na úhradu za plnění spojená s užíváním bytu činí: teplo 1.100 Kč (menší byty), 
teplo 1.200 Kč (větší byty), vodné a stočné 200 Kč, PDO 37 Kč, úklid a osvětlení společných 
prostor 80 Kč, výtah 15 Kč 
 

14. uzavření nových smluv na pronájem bytů v DPS formou NOVACE (nahrazení stávajícího závazku 
novým) s platností od 1. 12. 2013 dle ceníku nájemného a služeb spojených s nájmem pro byty 
v DPS s platností od 1. 12. 2013 a se zavedením kauce ve výši jednoho měsíčního nájmu              
a zálohy na úhradu za plnění spojená s užíváním bytu, přičemž tato kauce bude uhrazena při 
podpisu nájemní smlouvy 
 

15. poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč Svazu tělesně postižených ZO Vracov na koupi chladničky 
pro klub v ul. Luční  
 

 
 
 

s o u h l a s í  :  

16. s účastí starosty na oslavách 900. výročí obce Močenok (Slovenská republika) ve dnech 13. až 
15.9.2013 pro navázání družební spolupráce v oblasti kultury 

17. s přijetím finančního daru ve výši 150.000 Kč do vlastnictví Masarykovy základní školy Vracov od 
XXX, který bude použit pro účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže 

18. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 60.921 Kč a současně se snížením výdajů v kap 716 
kultura o 2.930 Kč z toho: na údržbu budovy MKK 1.150 Kč a oprava kabelové televize 1.780 Kč,  
v kap. 740 rezerva o 57.991 Kč  z toho: na  opravu podlah v budově školy na nám. Míru 12.850 Kč 
a  na opravu venkovních rozvodů kanalizace před knihovnou, infocentrem a ZUŠ 45.141 Kč 
 

19. se  zveřejněním  záměru  prodeje  pozemku  parc. č. 1904/28 – orná půda o výměře 50 m2 v obci 
a k.ú. Vracov 

 

u k l á d á :  

 
20. starostovi města projednat s Dopravním inspektorátem PČR Hodonín možnost úpravy provozu na 

místní komunikaci v ul. J. Husa a Polní 
Termín do: 27.9.2013 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 


