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

V Ý P I S 

usnesení z 62. sch ůze Rady m ěsta Vracova, konané dne 21.6.2013  

 

U s n e s e n í:  

Rada bere na    v ě d o m í :  

1. kontrolu usnesení z minulé rady 
2. termíny zasedání rady v průběhu prázdnin: 11.7., 1.8., 22.8., 12.9., 27.9. 
3. sdělení vedoucího odboru investic k možnosti provedení stavebních úprav MZŠ (demolice příček 

mezi učebnami a archivem)  
  

 

s c h v a l u j e :   

4. výsledek provedeného výběrového řízení na poskytovatele pravidelných revizních zkoušek a 
oprav plynového zařízení a oprav vodo-topo v objektech města Vracova, nejvýhodnější nabídku 
předložila firma RADMIL CZ s.r.o. s nabídkovými cenami dle přílohy č. 1        

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o možnosti provést stavbu na cizím pozemku ze dne 18. 6. 2012 
uzavřené mezi Městem Vracov a manželi XXX, kterým se smlouva prodlužuje do 31. 8. 2013, 
doplácí se úhrada ve výši 1750,-Kč za provedení úplného překopu vozovky, vše v souladu 
s usnesením rady města č. 61, bod 14 ze dne 13. 6. 2013 

6. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a 
provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na části pozemku parc. č. 3113/1 dle 
geometrického plánu č. 2119-074/2013 ve prospěch JMP Net, s. r. o., za jednorázovou úhradu 
2.000,-Kč (stavba: STL plynovodní přípojka pro novostavbu RD na pozemku parc. č. 3147 v ul. 
Dlouhá v k. ú. Vracov, XXX) 

7. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v umístění nového 
kabelového vedení NN a pojistné skříně na části pozemku parc. č. 2108 dle geometrického plánu 
č. 2115-702/2013 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 18.000,-Kč (dle 
původní smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 28. 5. 2013 – stavba „Vracov, příp. kNN, XXX“) 

8. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
spočívající v umístění kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 3276/1 v obci a k. ú. 
Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 53.000,- Kč (stavba: „Vracov, 
rozš. kNN, XXX“, smlouva č. 1030013748/002) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 


