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

V Ý P I S  

 usnesení z 27. schůze Rady města Vracova konané dne 21.11.2019   

 

 
1) Rada města Vracova schvaluje program 27. schůze Rady města Vracova. 

 

2) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu Městského kulturního klubu Vracov k přípravě 
vánočních akcí“, kterou předložila paní Jana Fridrichová. 
 

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

4) Rada města Vracova schvaluje „Návrh rozpočtu města na rok 2020“ a doporučuje jej ke 
schválení na nejbližším zasedání ZM. 
 

5) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu o činnosti škol za školní rok 2018/2019“, které 
předložili ředitelka MŠ Vracov a ředitelé MZŠ Vracov a ZUŠ Vracov. 
 

6) Rada města Vracova schvaluje výplatu odměn za druhé pololetí roku 2019 vedoucím dvou 
školských příspěvkových organizací města Vracova dle předloženého návrhu. 
 

7) Rada města Vracova souhlasí se zvýšením příspěvku pro VPS Vracov o částku 68.192 Kč           
a současně se snížením výdajů z rozpočtu města z kapitoly 739 nebytové hospodářství                 
o 68.192 Kč za 5 parkovacích míst v ul. Řadová. 
 

8) Rada města Vracova souhlasí se zvýšením příspěvku pro VPS Vracov o částku 33.421 Kč           
a současně se snížením výdajů z rozpočtu města z kapitoly 739 komunální služby o 33.421 
Kč za opravu poškozeného kontejneru o objemu 12 m3 umístěného na sběrném dvoru ve 
Vracově. 
 

9) Rada města Vracova souhlasí se zvýšením příspěvku pro VPS Vracov o částku 42.964 Kč           
a současně se snížením výdajů z rozpočtu města z kapitoly 739 komunální služby o 42.964 
Kč za provedení zpevněné odstavné plochy v ul. Cihelná. 
 

10) Rada města Vracova souhlasí se zvýšením příspěvku pro VPS Vracov o částku 34.591 Kč           
a současně se snížením výdajů z rozpočtu města z kapitoly 739 komunální služby o 34.591 
Kč za opravu 2 ks vjezdových bran a opravu s doplněním oplocení v zadní části areálu 
bývalých sběrných surovin v ul. Potoční. 
 

11) Rada města Vracova souhlasí se zvýšením příspěvku pro VPS Vracov o částku 6.552 Kč           
a současně se snížením výdajů z rozpočtu města z kapitoly 710 místní komunikace o 6.552 
Kč za dodávku a montáž dopravního značení v ul. Radniční a Ernestovské. 
 

12) Rada města Vracova schvaluje žádost Základní umělecké školy Vracov, příspěvkové 
organizace, o čerpání finančních prostředků ve výši 77.460 Kč z fondu odměn. 
 

13) Rada města Vracova schvaluje jako výhodnější nabídku pronájem systému měření rychlosti 
vozidel od společnosti GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. 
 

14) Rada města Vracova schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. nSIPO 06 – 121/2019 s Českou 
poštou, s. p.(příkazník), IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 – 
provádění inkasa plateb obyvatelstva v rámci Soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (dále 
jen „SIPO“) za Město Vracov (příkazce), a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti od 
1. 12. 2019. 
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15) Rada města Vracova bere na vědomí sdělení Prokonzulta a. s., IČ: 26307367 o elektronické 
aukci nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 3096 v obci a k. ú. Vracov.  

 
16) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích 

parc. č. 1666 a 1667 v obci a k. ú. Vracov s manž. XXX a XXX – provedení stavby vodovodní, 
kanalizační a NN přípojky, sjezdu a zpevněných ploch k novostavbě rodinného domu na 
pozemku parc. č. 1663 v ul. Horní Řádky v obci a k. ú. Vracov, a to překopem, bez úhrady 
z důvodu plánované rekonstrukce komunikace. 

 
17) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 

parc. č. 2422/1 v obci a k. ú. Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní a kanalizační 
přípojky, sjezdu a zpevněných ploch k novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 2283 
v ul. Strážnická v obci a k. ú. Vracov, a to překopem za jednorázovou úhradu ve výši 1.800 
Kč. 

 
18) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 697/2 – vinice       

o výměře 38 m2 v obci a katastrálním území Vracov. 
 

19) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zhotovení projektové 
dokumentace k akci „Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten kuželny“ a s oslovením 
projektantů dle seznamu a jmenuje tříčlennou komisi pro výběrové řízení na projektanta výše 
uvedené rekonstrukce ve složení vedoucí odboru investic Ing. Petr Loprais, starosta města 
Jaromír Repík a tajemnice města Ing. Ludmila Polešovská (náhradník: referentka odboru 
investic Bc. Helena Bukovská). 
 

20) Rada města Vracova bere na vědomí žádost T PROJEKT AED, s. r. o., IČ: 04679199, se 
sídlem Lanžhotská 3448/2, Břeclav, o prodloužení termínu pro zpracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby „Projektová dokumentace – Stavební úpravy objektu 
zázemí městského stadionu“ do 31. 3. 2020 a schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě         
o dílo č. 1i/2018 – „Projektová dokumentace – Stavební úpravy objektu zázemí městského 
stadionu“ ze dne 13. 3. 2018 mezi Městem Vracov a T PROJEKT AED, s. r. o., IČ: 04679199, 
se sídlem Lanžhotská 3448/2, Břeclav, kterým se mění čl. 2 odst. 2.4. smlouvy  z původního 
znění: „Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v rozsahu                 
a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném 
znění, v rozsahu přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, 
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 169/2016 Sb., a bude 
zhotovena  a předána objednateli v termínu do 10 týdnů, tj. 70 kalendářních dnů, od písemné 
výzvy objednatele. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a předáním 
objednateli.“ na nové znění: „Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována 
v rozsahu  a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
v platném znění v rozsahu přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění, zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
a bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 31. 3. 2020. Písemná výzva o zahájení 
prací na projektové dokumentaci byla objednatelem zaslána 1. 11. 2019. Zhotovitel splní svůj 
závazek provést dílo jeho ukončením a předáním objednateli.“ 
 

21) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 3414/3 v obci a k. ú. Vracov mezi XXX, manž. XXX a XXX a Městem Vracov – 
provedení stavby „Vracov, technická infrastruktura Olšíčka – vedení plynovodu a kanalizace“, 
která formou novace nahrazuje původní smlouvu o možnosti provést stavbu ze dne              
10. 2. 2017. 
 

22) Rada města Vracova souhlasí s realizací projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0002999 
„Vybudování odborných učeben při MZŠ Vracov“ z Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) ve výzvě č. 46 „Infrastruktura základních škol“.  
 

23) Rada města Vracova souhlasí se zvýšením příspěvku pro VPS Vracov o částku 74.110 Kč     
a současně se snížením výdajů z rozpočtu města z kapitoly 739 nebytové hospodářství         
 o 74.110 Kč za práce na akcích města (ples, dožínky, hody, martinské sl.,..). 
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24) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zhotovení projektové 
dokumentace k akci „Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov“ a s oslovením 
projektantů dle seznamu a jmenuje tříčlennou komisi pro výběrové řízení na projektanta výše 
uvedené akce ve složení vedoucí odboru investic Ing. Petr Loprais, starosta města Jaromír 
Repík a tajemnice města Ing. Ludmila Polešovská (náhradník: referentka odboru investic     
Bc. Helena Bukovská). 
 

25) Rada města Vracova souhlasí se strategickým výhledem Masarykovy základní školy Vracov 
na roky 2020 – 2023, který je součástí „Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území 
ORP Kyjov a města Vracov“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


