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

  
 

V Ý P I S  

 usnesení z 4. schůze Rady města Vracova konané dne 20.12.2018   

 

Rada bere na  v ě d o m í : 

 

1) Kontrolu usnesení z minulé rady. 
 

Souhlasí: 
 

2) Jako vlastník nemovitosti s umístěním sídla spolku Tenisový klub Vracov, z. s., IČ: 05637961 
v objektu stavby občanské vybavenosti čp. 1620, která je součástí pozemku parc. č. 2032/2 
v obci a katastrálním území Vracov, tj. na adrese Tyršova 1620, 696 42 Vracov. 

 
Schvaluje: 

 
3) Jmenování předsedů a členů komisí rady města od 1.1.2019: 

- Komise sociální, předseda: MUDr. Božena Hofrová, členové: Libuše Gasparová, Marcela 
Repíková, Jana Fridrichová 

- Komise mládeže, školství a tělovýchovy, předseda: Petr Mezihorák, členové: Mgr. Petra 
Martinková, DiS., MgA. Jan Kučera 

- Komise pro dotace a granty, předseda RNDr. Petr Koiš, Ph.D., členové: Ing. Miroslava 
Brhelová, Ing. Ludmila Polešovská 

- Sbor pro občanské záležitosti, předseda: Mgr. Miroslava Glacová, členové: Alexandra 
Klimešová, Yvona Niklová 
 

4) Rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných Městem Vracov na rok 2019 v předloženém 
znění dle Přílohy č. 1 až 4. 
 

5) Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Vracov na 
období 2020 – 2021 v předloženém znění dle Přílohy č. 1 až 4. 
 

6) Žádost Veřejně prospěšných služeb o navýšení rozpočtu č. 22 o částku 6.972,25 Kč za 
Martinské slavnosti. 
 

7) Žádost Veřejně prospěšných služeb o schválení možnosti oslovení fyzických a právnických 
osob za účelem umístění jejich reklam, a to formou polepu na mantinely kluziště a kapotáž 
rolby.   

 
8) Žádost firmy Omnis Olomouc a.s. o umístění krátkodobé reklamy formou 8 ks posterů formátu 

A1 na sloupech veřejného osvětlení ve dnech 23.1. – 1.2.2019 v souvislosti s připravovanou 
výstavou STAVÍME BYDLÍME, která se uskuteční v Hodoníně 1.-2.2.2019. Instalaci a likvidaci 
reklamy provede pracovník žadatelské firmy. 
 

9) Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.3.2018 „Projektová dokumentace – Stavební 
úpravy objektu zázemí městského stadionu“. 

 
10) Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO „ÚPRAVA KANCELÁŘÍ MÚ VRACOV – Stavební úprava a 

oprava“ z důvodu provedení prací nad rámec rozsahu původní smlouvy o dílo – rozsah prací, 
smluvní cena díla a doba plnění. 
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11) Žádost společnosti K+S, spol. s r.o. o prodloužení termínu stavebních prací na akci „ÚPRAVA 
KANCELÁŘÍ MÚ VRACOV – Stavební úprava a oprava“ do 12.4.2019. 
 

12) Žádost ZUŠ o povolení zapojit se do výzvy č. 02_18_063 Šablony II. 
 

13) Žádost MZŠ o povolení zapojit se do projektu „Podpora počítačové gramotnosti na MZŠ 
Vracov“ s vazbou na ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení – int. Pr. CLLD“ (dotační titul). 
 

14) Žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. o poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 2 000 Kč na projekt „Integrace zrakově postižených občanů do běžného života 
pomocí sociální rehabilitace a volnočasových aktivit“. 

 
15) Žádost Kiwanis Klubu Slovácko, z.s. o poskytnutí peněžitého daru ve výši 2 000 Kč na 

humanitární projekt pro nemocné a postižené děti. 
 

16) Přílohu č. 1 SMLOUVY č. O 36/2016 na nakládání s komunálním odpadem z obce  - rok 2019, 
kterou se stanovuje četnost svozu KO v obci, množství vyvážených nádob na směsný KO pro 
zařízení obce, ceny a některé další podrobnosti pro provádění činností upravených uvedenou 
smlouvou. 
 

17) Uzavření smlouvy (nahrazující původní smlouvu ze dne 9. 11. 2015) o budoucí smlouvě o 
zřízení věcných břemen: a) časově neomezené služebnosti inženýrské sítě spočívající 
v právu uložení kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 3748/1 v obci a k. ú. Vracov ve 
prospěch budoucí oprávněné GREGOCAR s. r. o., IČ: 27753999, se sídlem Vlkošská 279, 
Vracov a každého dalšího budoucího vlastníka panujících pozemků parc. č. 3744/146 a 
3748/283 („Autobazar Vracov“) za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč; b) časově 
neomezené služebnosti stezky dle § 1274 a časově neomezené služebnosti cesty dle § 1276 
zákona č. 89/2012 Sb. po služebném pozemku parc. č. 3748/1 v obci a k. ú. Vracov ve 
prospěch budoucí oprávněné z věcného břemene GREGOCAR s. r. o., IČ: 27753999, se 
sídlem Vlkošská 279, Vracov a každého dalšího budoucího vlastníka panujících pozemků 
parc. č. 3744/146 a 3748/283 („Autobazar Vracov“) za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč, 
vše v souladu s grafickou přílohou, kterou tvoří Katastrální situační výkres „Autobazar 
Vracov“; číslo zakázky 40/2013, datum: 09/2013; účel: DSŘ; číslo výkresu: C.1, měřítko: 
1:500. 

 
18) Uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 230/1 v obci a k. ú. Vracov 

s DADOS-Autoservis, IČ: 01400509 – provedení stavby vodovodní                         a 
kanalizační přípojky a zpevněných ploch ke stavbě „DADOS Autoservis, změna užívání + 
přístavba, parc. č. 205/2, 206/2, 208, k.ú. Vracov“ v ul. Vlkošská v obci a k. ú. Vracov.  

 
19) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - časově neomezené 

služebnosti stezky dle § 1274 a časově neomezené služebnosti cesty dle § 1276 zákona č. 
89/2012 Sb. po služebných pozemcích parc. č. 3731/89, 3731/112, 3731/113 a 3731/114 
v obci a k. ú. Vracov ve prospěch budoucí oprávněné z věcného břemene DADOS-Autoservis 
s. r. o., IČ: 01400509 a každého dalšího budoucího vlastníka panujících pozemků parc. č. 
3731/149, 3731/65, 3731/142, 3731/141 („Překladiště automobilů DADOS Autoservis, IČ: 
01400509, Vracov, Vlkošská 857“), to vše v souladu s grafickou přílohou, kterou tvoří: 
Katastrální situační výkres „Překladiště automobilů“ – situace koordinační; číslo zakázky 
1/2018, datum: 02/2018; číslo výkresu: C.2, měřítko: 1:400 za jednorázovou úhradu ve výši 
500 Kč. 

 
20) Zveřejnění záměru propachtování pozemku parc. č. 4859/27 – orná půda o výměře 3918 m2, 

pozemku parc. č. 944 – orná půda o výměře 1451 m2 a pozemku parc. č. 4841/46 – orná 
půda o výměře 426 m2 v obci a katastrálním území Vracov za účelem provozování 
zemědělské činnosti – pro potřeby zemědělské výroby, a to od 1.2.2019 na dobu určitou         
2 roky s výpovědní lhůtou 6 měsíců za pachtovné ve výši 2 500 Kč/hektar/rok, tj. celkem 1 449 
Kč/ročně. 
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ukládá: 

21) Prověřit skutečný stav a stav v katastru nemovitostí u druhu a způsobu využití pozemků a 
staveb v areálu MZŠ Vracov.  
Termín: do 31.1.2019 
Odpovídá: Mgr. Lucie Křiváková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapsala: Jana Sádovská 

 


