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

 
 
 

V Ý P I S  

 usnesení z 28. schůze Rady města Vracova konané dne 5.12.2019   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 28. schůze Rady města Vracova. 
 

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

3) Rada města Vracova schvaluje výplatu odměny za druhé pololetí roku 2019 zbývajícímu 
vedoucímu školské příspěvkové organizace města Vracova dle předloženého návrhu. 
 

4) Rada města Vracova schvaluje provozní dobu kluziště během vánočních svátků a pronájmy 
na kluzišti. V sezóně 2019/2020 zůstává nadále v platnosti návštěvní řád a ceník příspěvkové 
organizace Veřejně prospěšných služeb Vracov týkající se vstupného a nájmu na kluzišti: 
 

24.12.2019   9.00 – 13.00 hod. 

25.12.2019 zavřeno 

26.12.2019   9.00 – 17.00 hod. 

27.12.2019   9.00 – 18.30 hod. veřejnost 
19.00 – 20.30 hod. pronájem 

28.12.2019   9.00 – 10.30 hod. pronájem 
 11.00 – 18.30  hod. veřejnost 
 19.00 – 20.30 hod. pronájem 

29.12.2019   9.00 – 10.30 hod. FC Vracov 
11.00 – 18.30 hod. veřejnost 
19.00 – 20.30 hod. pronájem 

30.12.2019   9.30 – 18.30 hod. veřejnost 
19.00 – 20.30 hod. pronájem 

31.12.2019   9.00 – 13.00 hod. 

1.1.2020 zavřeno 
 

Zahájení provozu kluziště v pátek 6.12.2019, v tento den budou mít děti od 6 do 15 let vstup 
zdarma. 
 

5) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích 
parc. č. 2300/2 a 2347 v obci a k. ú. Vracov s manž. XXX a XXX – provedení stavby sjezdu a 
zpevněných ploch ke stavbě „Stavební úpravy, přístavba rodinného domu a novostavba 
garáže“ na pozemcích parc. č. 2351/1 a 2352/1 v ul. Vacenovská v obci a k. ú. Vracov. 

 
6) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Vracov a XXX o zřízení 

věcných břemen dle smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 4. 11. 2019: 
a) věcné břemeno - služebnost cesty a stezky dle § 1274 a 1276 zákona č. 89/2012 Sb.,  
Občanský zákoník, k tíži služebného pozemku parc. č. 601/2 v obci a k. ú. Vracov ve 
prospěch vlastníka panujícího pozemku parc. č. 601/1, jehož součástí je rodinný dům čp. 223 
stojící i na pozemku parc. č. 601/2 a každého dalšího budoucího vlastníka panujícího 
pozemku  parc. č. 601/1, jehož součástí je rodinný dům čp. 223 stojící i na pozemku parc. č. 
601/2 v obci a k. ú. Vracov, a to za jednorázovou úhradu 1.000 Kč; 
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b) věcné břemeno – časově neomezená služebnost užívání služebného pozemku parc. č. 
601/2 jako dvora k rodinnému domu čp. 223, který je součástí panujícího pozemku parc. č. 
601/1 a stojí i na pozemku parc. č. 601/2, to vše ve prospěch vlastníka panujícího pozemku 
parc.  č. 601/1, jehož součástí je rodinný dům čp. 223 stojící i na pozemku parc. č. 601/2        
a každého dalšího budoucího vlastníka panujícího pozemku parc. č. 601/1, jehož součástí je 
rodinný dům čp. 223 stojící i na pozemku parc. č. 601/2 v obci a k. ú. Vracov, a to za 
jednorázovou úhradu 1.000 Kč; 
c) věcné břemeno – časově neomezená služebnost umístění podzemního sklepa pod 
služebnými pozemky parc. č. 601/2 a 596/9, to vše ve prospěch vlastníka panujícího pozemku 
parc. č. 601/1, jehož součástí je rodinný dům čp. 223 stojící i na pozemku parc. č. 601/2                 
a každého dalšího budoucího vlastníka panujícího pozemku parc. č. 601/1, jehož součástí je 
rodinný dům čp. 223 stojící i na pozemku parc. č. 601/2 v obci a k. ú. Vracov, a to za 
jednorázovou úhradu 1.000 Kč; rozsah věcného břemene je určen geometrickým plánem           
č. 2528-695/2019. 
 

7) Rada města Vracova schvaluje návrh smlouvy o dílo do zadávací dokumentace na zhotovení 
projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten kuželny“ včetně 
výše smluvních pokut a výše úroků z prodlení, a to v předloženém znění dle přílohy, kterou 
tvoří návrh smlouvy.  

 
8) Rada města Vracova schvaluje návrh smlouvy o dílo do zadávací dokumentace na zhotovení 

projektové dokumentace k akci „Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov“ včetně 
výše smluvních pokut a výše úroků z prodlení, a to v předloženém znění dle přílohy, kterou 
tvoří návrh smlouvy. 

 
9) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3104/27 – 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, který vznikl dle geometrického plánu č. 2489-
392/2019 z části pozemku parc. č. 3104/1 – trvalý travní porost v obci a katastrálním území 
Vracov majiteli stavby garáže nacházející se na pozemku XXX, za kupní cenu 300 Kč/m2, tj. 
celkem 6.900 Kč 
 

10) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 3276/1 v obci a k. ú. Vracov s manžely XXX a XXX – provedení stavby kanalizační 
přípojky k rodinnému domu čp. 1153, který je součástí pozemku parc. č. 3265/1 v ul. Písečná 
v obci a k. ú. Vracov, a to překopem za jednorázovou úhradu ve výši 1.800 Kč. 
 

11) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MUVR-919/2019 
ze dne 12. 8. 2019 mezi Městem Vracov a NOEL, s. r. o., IČ: 48908991, se sídlem Na 
Pískách 3275/3, Hodonín, kterým se mění čl. 5 odst. 5.1. smlouvy - cena za dílo „TKR Vracov 
– optické rozvody Borová - Lomená“ z původní ceny díla bez DPH 1.272.578,47 Kč na novou 
cenu díla bez DPH 1.304.896,85 Kč (cena díla celkem vč. DPH 21% činí 1.578.925,19 Kč),     
a to z důvodu rozšíření zadání stavby objednatelem o položení kabelů vedení místního 
rozhlasu 100V do společného výkopu s optickými rozvody. 
 

12) Rada města Vracova schvaluje žádost Masarykovy základní školy Vracov, příspěvkové 
organizace, o čerpání finančních prostředků ve výši 27.500 Kč z fondu odměn a 107.000 Kč 
z rezervního fondu na dokrytí pořízení počítačů pro výuku. 
 

13) Rada města Vracova bere na vědomí žádost spolku Malovaný kraj, z.s. o finanční příspěvek 
na vydávání nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu Slovácka v roce 2020. 
 

14)  Rada města Vracova bere na vědomí cenovou nabídku na pořízení velkoobjemových 
kontejnerů typu Avia, kterou předložila společnost JRK Česká republika s.r.o. po konzultaci 
s kyjovskou pobočkou EKOR, s.r.o. tak, aby byla zajištěna kompatibilita při vyvážení odpadů. 
 

15) Rada města Vracova bere na vědomí informace o projektu „Řekni šikaně NE!“. 
 

16) Rada města Vracova schvaluje jako nejvýhodnější cenovou nabídku pana Petra Navrátila 
(Dotace Kyjovsko) na projektové poradenství k akci „Vybudování odborných učeben při MZŠ 
Vracov“ spolufinancovaného z dotačního titulu IROP. 
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17) Rada města Vracova souhlasí s navýšením limitu mzdových prostředků pro Základní 
uměleckou školu Vracov, příspěvkovou organizaci. Požadována je po zřizovateli školy částka 
10.000 Kč.            
 

18) Rada města Vracova schvaluje žádost Základní umělecké školy Vracov, příspěvkové 
organizace, o čerpání finančních prostředků z fondu rezerv ve výši 22.998,20 Kč na odvody 
sociálního, zdravotního pojištění a FKSP.            
 

19) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provozu Sběrného dvora 
odpadů uzavřené dne 11. 2. 2008 mezi Městem Vracov a EKOR, s. r. o., IČ: 60700262, se 
sídlem Havlíčkova 1398/49a Kyjov, kterým se mění čl. I. odst. 1. smlouvy na nové znění: 
„Město Vracov je výlučným vlastníkem nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 4841/174 – 
ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře 3520 m2 a pozemku parc. č. 4841/175 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2, jehož součástí je jiná stavba čp. 1684, vše 
zapsáno na listu vlastnictví 10 001 pro obec a katastrální území Vracov („areál Sběrného 
dvora odpadů Vracov“); pro účely této smlouvy dále označovaného jako provozovaná 
nemovitost“; a kterým se mění čl. V. odst. 1 smlouvy na nové znění: „Výše odměny za výkon 
jednotlivých činností stanovených touto smlouvou činí 17.000 Kč (slovy: sedmnáct tisíc korun 
českých) za kalendářní měsíc bez DPH.“; to vše s účinností od 1. 1. 2020. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


