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

 

V Ý P I S 

usnesení z 61. sch ůze Rady m ěsta Vracova, konané dne 13.6.2013  

 

 

U s n e s e n í:  

Rada bere na    v ě d o m í :  

1. kontrolu usnesení z minulé rady 
2. žádost XXX o stanovisko Města Vracova k záměru výstavby nového rodinného domu na pozemku 

parc.č. 3965 v ul. Záhumenské na místě stávajícího domu čp. 447 
3. otevřený dopis společnosti SWISSPHARMA, spol. s r.o. ve věci výstavby další nové lékárny na 

náměstí Míru ve Vracově 
4. žádost Masarykovy základní školy Vracov o zvýšení příspěvku o 30.000 Kč z důvodu rozšíření 

kapacity dvou tříd odstraněním zdí mezi třídami a archivem a kabinetem  
5. nabídku na odkoupení rozestavěného objektu na pozemku parc.č. 1782/2 v ul. V koutě 

 
 
  

s c h v a l u j e :   

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

7. poskytnutí příspěvku 50.000 Kč z fondu rady obci Zálezlice za účelem odstranění povodňových 
škod  

8. pořízení  komponentů  ozvučovací  aparatury  pro potřeby ozvučení kulturních akcí za cenu 
17.000 Kč  

9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 27. 1. 2010 mezi Městem Vracov a Veřejně 
prospěšnými službami Vracov, příspěvková organizace, kterým se mění čl. I. na nové znění: 
„Půjčitel je vlastníkem nemovitého majetku zapsaného na LV č. 10 001 v k. ú. Vracov, který je 
uveden v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této smlouvy. Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.“ a 
doplňuje se Příloha č. 2 „Areál stadionu Vracov“ Smlouvy o výpůjčce ze dne 27. 1. 2010, která je 
nedílnou součástí tohoto dodatku. 

10. Smlouvu o možnosti umístit stavbu na pozemcích města parc. č. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 
314/27, 314/28, 357/1, 357/2, 507/1, 841, 842/1, 855/1 a 855/3 v obci a k. ú. Vracov s RC 
Reinvest, a. s. – umístění stavby: „Revitalizace vnitrobloku, náměstí Míru Vracov“ se stavebními 
objekty: 
SO 100 Prodejna potravin  na pozemku parc. č. 18 
IO 101 Rozšíření komunikace I. t řídy  na pozemcích parc. č. 357/1 a 357/2 
IO 102 Sjezd z komunikace I. t řídy  na pozemcích parc. č. 14 a 357/1 
IO 103 Příjezdová komunikace  na pozemcích parc. č. 14 a 18 
IO 104 Chodník  – příjezdová komunikace  na pozemcích parc. č. 12, 14 a 18 
IO 105 Parkovišt ě na pozemcích parc. č. 7, 9, 11, 12 a 18 
IO 106 Chodník  na pozemcích parc. č. 4, 7 a 9 
IO 107 Chodník – komunikace I. t řídy  na pozemku parc. č. 357/1 
IO 108 Zásobovací rampa  na pozemku parc. č. 18 
IO 109 Zpevn ěné plochy  – obchodní prodejna  na pozemcích parc. č. 7 a 18 
IO 110 Drobná architektura  na pozemku parc. č. 18 
IO 301 Prodloužení vodovodu  na pozemcích parc. č. 14, 18 a 357/1 
IO 302 Přípojka vodovodu  na pozemku parc. č. 18 
IO 401 Přípojka jednotné kanalizace  na pozemcích parc. č. 6 a 18 
IO 402 Areálová kanalizace  na pozemcích parc. č. 7, 12, a 18 
IO 403 Vodohospodá řské objekty  na pozemcích parc. č. 7 a 18 
IO 404 Prodloužení jednotné kanalizace  na pozemcích parc. č. 4, 5 a 7 
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IO 405 Propojení odleh čovací komory  na pozemcích parc. č. 314/27 a 314/28 
IO 501 Prodloužení NTL plynovodu  na pozemcích parc. č. 14, 18 a 357/1 
IO 502 Přípojka NTL plynovodu  na pozemku parc. č. 18 
IO 601 Přípojka VN  na pozemcích parc. č. 14, 18, 357/1, 841, 842/1, 855/1 a 855/3 
IO 602 Přeložka NN  na pozemku parc. č. 357/1 
IO 603 Přípojka NN  na pozemku parc. č. 18 
IO 604 Rezerva NN  na pozemcích parc. č. 14, 18 a 357/1 
IO 651 Veřejné osv ětlení  na pozemcích parc. č. 12, 14, 357/1 a 855/1 
IO 661 Areálové osv ětlení  na pozemcích parc. č. 7, 12, 14 a 18 
IO 701 Sítě elektronických komunikací  na pozemcích parc. č. 14, 18, 357/1, 507/1 a 855/1 
IO 702 Přesun telefonní budky  na pozemku parc. č. 4 
IO 800 Terénní a sadové úpravy  na pozemcích parc. č. 7, 14 a 18 
PS 01 Trafostanice (provozní soubor) na pozemku parc. č. 18 
IO 901 Zařízení staveništ ě na pozemku parc. č. 18 
IO 902 Oplocení do časné  na pozemku parc. č. 18 
IO 903 Oplocení trvalé  na pozemku parc. č. 18 
vše v obci a k. ú. Vracov, a to v souladu s grafickou přílohou, která je nedílnou součástí této 
smlouvy a tvoří ji: 
1. Revitalizace vnitrobloku, náměstí Míru, Vracov; číslo zakázky 12_01_501_TES_VRACOV; 
datum: 11/12/2012; stupeň projektové dokumentace: Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby; objekt: Situace stavby; část: D. Výkresová dokumentace; dokument: Situace 
stavebních objektů; číslo výkresu/revize: D b) 06 
2. Revitalizace vnitrobloku, náměstí Míru, Vracov; číslo zakázky 12_01_501_TES_VRACOV; 
datum: 10/2012; stupeň projektové dokumentace: Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby; objekt: Situace stavby; část: D. Výkresová dokumentace; dokument: IO 405 
Propojení odlehčovací komory – Město Vracov; číslo výkresu/revize: D b) 07b 
3. Revitalizace vnitrobloku, náměstí Míru, Vracov; číslo zakázky 12_01_501_TES_VRACOV; 
datum: 11/12/2012; stupeň projektové dokumentace: Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby; objekt: Situace stavby; část: D. Výkresová dokumentace; dokument: 
Koordinační situace, číslo výkresu/revize: D b) 01  

11. Smlouvu o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 2484 s XXX a XXX – provedení 
stavby sjezdu, vodovodní, kanalizační, plynovodní a NN přípojky k novostavbě rodinného domu 
na pozemku parc. č. 2465 v ul. Starce v obci a k. ú. Vracov 

12. Smlouvu o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 233 v obci a k. ú. Vracov s XXX a 
XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 444 na pozemku parc. č. 261 
v ul. Sokolská v obci a k. ú. Vracov 
 

 

s o u h l a s í :  

13. s ukončením  nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v DPS s paní XXX, paní XXX a panem 
XXX k 31.8.2013 

14. s povolením překopu vozovky v ul. Strážnická  pro možnost vybudování vodovodní a kanalizační 
přípojky k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 2422/1  za podmínky, že šířka 
překopu pro společné uložení přípojek bude v šířce  0,5 m a veškeré práce v komunikaci budou 
na základě objednávky a na náklady manželů XXX provedeny provozovnou VPS  

 

 

n e s o u h l a s í :  

15. se stanovenými podmínkami  Správy železniční dopravní cesty, s.o. ve věci prodeje části 
pozemku parc.č. 1144/1 v k.ú. a obci Vracov  

16. se zveřejněním záměru výpůjčky pozemku parc. č. 20 – ostatní plocha o výměře 249 m2 v obci a 
k. ú. Vracov vedle bytových domů čp. 1275, 1276 Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 
1275 a 1276 na ul. Nádražní ve Vracově za účelem zřízení dětského koutku a posezení 

17. se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 40 – ostatní plocha o výměře 814 m2 v obci a k. 
ú. Vracov 

18. se zveřejněním záměru  prodeje pozemků parc. č. 1324/1 – orná půda o výměře 246 m2, parc. č. 
1325 – orná půda o výměře 324 m2 a parc. č. 1326/3 – orná půda o výměře 118 m2 v obci a k. ú. 
Vracov  

19. s odkoupením pozemku parc. č. 5155/144 – orná půda o výměře 2469 m2 v obci a k. ú. Vracov, 
v trati Závidov 



Stránka 3 z 3 
 

u k l á d á :  
 

20. stavební komisi a starostovi města projednat žádost paní XXX s dotčenými orgány státní správy 
pro vydání stanoviska města 
Termín do: 30.6.2013  

21. starostovi odpovědět na otevřený dopis společnosti SWISSPHARMA, spol s r.o. ve věci výstavby 
další nové lékárny na náměstí Míru ve Vracově 
Termín do: 30.6.2013  

22. investičnímu technikovi prověřit, zda je možné provést stavební úpravy Masarykovy základní školy 
Vracov požadované panem ředitelem Masarykovy základní školy 
Termín do: 21.6.2013  

23. starostovi prověřit nezbytnost provedení stavebních úprav Masarykovy základní školy Vracov 
Termín do: 21.6.2013  

24. tajemnici jednat se Správou železniční dopravní cesty, s.o. ve věci podmínek prodeje části 
pozemku parc.č. 1144/1 v k.ú. a obci Vracov  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 
 
 
 


