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Anonymizováno dle zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
 

V Ý P I S  
 usnesení z 29. schůze Rady města Vracova konané dne 19.12. 2019   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 29. schůze Rady města Vracova. 
 

2) Rada města Vracova bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé rady. Zápis z minulé schůze 
RM ověřil pan radní Ing. Jan Martinek a nevznesl žádnou připomínku. Zápis se tím považuje 
za schválený. 
 

3) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-014330057742/001 o zřízení 
věcného břemene – služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
opravování a údržbě distribuční soustavy – kabel NN na části pozemku parc. č. 2422/1 v obci 
a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 2523-20959/2019 ve prospěch E.ON Distribuce, 
a.s. za jednorázovou úplatu 13500,-Kč (stavba: „Vracov, Strážnická, rozš.kNN, XXX“, dle 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030045233/001 ze dne             
28. 5. 2018). 

 

4)  Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 4833/4 v obci a k. ú. Vracov s XXX a XXX – provedení stavby vodovodní přípojky 
k rodinnému domu čp. 875, který je součástí pozemku parc. č. 773 v ul. Bzenecká v obci a k. 
ú. Vracov. 
 

5) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 155/MCAA/19 
(MUVR-1207/2019) ze dne 31. 10. 2019 mezi Městem Vracov a STRABAG a. s., IČ: 
60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 5, kterým se mění čl. 5 odst. 5.1. 
smlouvy - cena za dílo „Vracov – předláždění ploch ve sklepních uličkách Baráky“ z původní 
ceny díla bez DPH 789.220,73 Kč na novou cenu díla bez DPH 829.218,73 Kč (cena díla 
celkem vč. DPH 21% činí 1.003.354,66 Kč), a to z důvodu, že méněpráce souvisí 
s provedením menšího objemu odstranění betonu a s tím souvisejících složek a vícepráce 
souvisí s provedením větší plochy zámkové dlažby a s pracemi a dodávkou materiálu, které 
se objevily až při výkopových pracích – kanalizační potrubí, přechodová deska atd. 
 

6) Rada města Vracova bere na vědomí vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s. 
k plánovanému záměru města Vracov – rekonstrukce povrchu v ulicích Horní Řádky a Dolní 
Řádky. 
 

7) Rada města Vracova schvaluje rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných Městem 
Vracov na rok 2020 v předloženém znění dle Přílohy č. 1 až 4. 
 

8) Rada města Vracova schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací 
zřizovaných Městem Vracov na období 2021 – 2022 v předloženém znění dle Přílohy              
č. 1 až 4. 

 
9) Rada města Vracova schvaluje časový plán zasedání Rady Města Vracova v 1. pololetí roku 

2020. 
 

10) Rada města Vracova schvaluje paušální úhradu Městem Vracov ve výši 700 Kč s DPH, která 
pokrývá částečně náklady na instalaci jedné účastnické zásuvky zřízené a fakturované firmou 
NOEL, s.r.o. 
 

11) Rada města Vracova souhlasí se zvýšením příspěvku pro VPS Vracov o částku 16.582 Kč           
a současně se snížením výdajů z rozpočtu města z kapitoly 739 komunální služby o 16.582 
Kč za provedení zpevněné odstavné plochy v ul. Cihelná II. etapa.  
 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


