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

 

V Ý P I S 

usnesení z 60. sch ůze Rady m ěsta Vracova, konané dne 30.5.2013  

 

 

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 hospodaření města Vracova v roce 2012  
3. žádost obyvatel ulice Skoronská o vyřešení parkování aut u koupaliště v době jeho provozu 
4. žádost společnosti Mercier a.s., o prodej pozemku v průmyslové zóně Padělky u Slokova 

pro výstavbu vinařství  
5. žádost Pavla Nikla - pekařství, o prodej pozemku v průmyslové zóně Padělky u Slokova pro 

stavbu provozovny pekárny  
 
r e v o k u j e :   
 

6. bod č. 9 usnesení 59. schůze rady ze dne 16. 5. 2013 - uzavření Dodatku č. 1 ke  smlouvě  
o nájmu prodejního stánku občerstvení v areálu stadionu FC Vracov o. s. ze dne              
22. 11. 2010, kterým se mění doba pronájmu z původní doby určité od 1. 1. 2011 do        
31. 12. 2015, nově na dobu určitou do 31. 12. 2013, a kterým se dále stanovuje výše 
nájemného ve výši 40.000,-Kč ročně, s tím, že nájemné bude hrazeno v poměrné výši vždy 
ke konci každého čtvrtletí. 

 
 

s c h v a l u j e :   

7. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prodejního stánku občerstvení v areálu stadionu 
FC Vracov o. s. ze dne 22. 11. 2010, kterým se mění doba pronájmu z původní doby určité 
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015, nově na dobu určitou od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2013, a kterým 
se dále stanovuje výše nájemného ve výši celkem 30.000,-Kč, s tím, že nájemné bude 
hrazeno v poměrné výši vždy ke konci každého čtvrtletí 

8. 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. 3422 dle geometrického plánu č. 2112-37/2013 ve prospěch                
JMP Net, s. r. o., za jednorázovou úhradu 2.000,-Kč (stavba: NTL plynovodní přípojka pro 
RD čp. 766 v ul. Drahy v k. ú. Vracov, XXX) 

9. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
spočívající v umístění kabelového vedení NN (31 m) na části pozemku parc. č. 621/1 v obci 
a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 31.000,-Kč 
(stavba: „Vracov, rozš. kNN, XXX“, smlouva č. 103313310/001) 

10. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
spočívající v umístění venkovního vedení NN (10 m) na části pozemku parc. č. 3421/1 
v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč 
(stavba: „Vracov, úprava NN,  XXX“, smlouva č. 1040003904/001) 

11. Smlouvu o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 1667 s XXX – provedení 
stavby zpevněné plochy ze zatravňovací betonové dlažby (pro parkování jednoho vozidla) 
k rodinnému domu čp. 110 na pozemcích parc. č. 1661/1 a 1661/2 v ul. Horní řádky v obci a 
k. ú. Vracov 
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12. Smlouvu o možnosti provést stavbu na pozemku města parc. č. 3421/1 s XXX – provedení 
stavby kanalizační, vodovodní, NN a plynovodní přípojky a stavby zpevněné plochy ze 
zámkové dlažby k rodinnému domu čp. 650 na pozemku parc. č. 3024 v ul. Drahy v obci a 
k. ú. Vracov 

13. poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Moravskému rybářskému svazu, o.s. Vracov ve výši 
10.000,- Kč na provedení vyvápnění jezera Rašelina 

14. členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku na stavební práce „Snížení 
energetické náročnosti sportovní haly Vracov“ 

15. změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2013 příspěvkových organizací zřízených 
městem Vracov a to čerpání finančních prostředků ve výši 80.000,- Kč z investičního fondu 
Veřejně prospěšných služeb Vracov na nákup  mulčovače pro malotraktor   

v tis. Kč 

Subjekt Dotace města  
na provoz 

Z toho limit 
platů bez 
zákonných 
odvodů 

Použití investičního fondu na: 

Rekonstrukce, 
modernizace, 
opravy 

Pořízení 
nového 
majetku 

VPS 7.200 4.400 0 80 

MZŠ 2.600 140 0 48 

MŠ 900 55 0 0 

ZUŠ 700 20 0 0 
 

16. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm kraje č. 019194/13/ORR ve výši 37.000,- Kč na 
realizaci projektu „Zkvalitnění poskytovaných služeb Informačního centra města Vracova“ 

17.  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm kraje č. 19320/13/ORR ve výši 35.000,- Kč na 
realizaci akce „Pořízení myčky sklenic“ 

 

 

s o u h l a s í  :  

 

18. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 43.116,- Kč  a současně se snížením výdajů v kap. 
740 rezerva o 43.116,- Kč  na nezbytné opravy zubní ordinace č. 2 zdravotního střediska 

19. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 98.391,- Kč a současně se snížením výdajů v kap 
716 kultura o 1.418,- Kč na údržbu budovy MKK, v kap. 740 rezerva o 96.973,- Kč  z toho: 
na  oplocení koupaliště 15.446,- Kč, na úpravu prostranství před budovou MZŠ Vracov 
81.527,- Kč 

20. s umístěním klimatizační jednotky na obvodovou zeď radnice ve dvorním traktu pro 
vzduchotechniku hlavní stanice TKR (investice NOEL, s.r.o.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 


