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

 

 
 

V Ý P I S  

 usnesení z 26. schůze Rady města Vracova konané dne 6.11.2019   

 

 
1) Rada města Vracova schvaluje program 26. schůze Rady města Vracova. 

 

2) Rada města Vracova bere na vědomí „Návrh rozpočtu města na rok 2020“, který předložila 
paní Bc. Petra Šťastná. 
 

3) Rada města Vracova bere na vědomí vyjádření finančního výboru k „Návrhu rozpočtu města 
na rok 2020“, který předložil předseda výboru pan Mgr. Bronislav Chovanec. 
 

4) 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. 
 

5) Rada města Vracova bere na vědomí informaci tajemnice MěÚ o probíhajícím hodnocení 
ředitelů školských příspěvkových organizací. 
 

6) Rada města Vracova schvaluje smlouvu o zajištění školení a výcviku strážníků uzavřenou 
mezi Statutárním městem Brno – Městskou policií Brno a Městem Vracov. 
 

7) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 3113/1 v obci a k. ú. Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky 
k rodinnému domu čp. 974, který je součástí pozemku parc. č. 3160 v ul. Dlouhá v obci a k. ú. 
Vracov, a to překopem za jednorázovou úhradu ve výši 1.800 Kč. 

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

parc. č. 855/1 a 841 v obci a k. ú. Vracov s DADKA Vracov s. r. o., IČ: 26912082 – provedení 
stavby plynovodní přípojky k stavbě pro výrobu a skladování čp. 206, která je součástí 
pozemku parc. č. 842/2 v ul. nám. Míru v obci a k. ú. Vracov, a to překopem za jednorázovou 
úhradu ve výši 2.520 Kč. 

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

parc. č. 596/9 v obci a k. ú. Vracov s XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, 
XXX a XXX, zastoupenými na základě plné moci XXX,  k jiné stavbě - vinnému sklepu ev. č. 
18, který je součástí pozemku parc. č. 562 v ul. Baráky v obci  a k. ú. Vracov. 

 
10) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o možnosti provést stavbu 

na cizím pozemku ze dne 24. 1. 2018 mezi Městem Vracov a XXX, kterým se doplňuje v čl. III. 
smlouvy u stavebního objektu SO.07 veřejné osvětlení pozemek parc. č. 4941/46 v obci  a k. 
ú. Vracov, a kterým se doplňuje grafická příloha smlouvy. 

 
11) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o možnosti provést stavbu 

na cizím pozemku ze dne 25. 1. 2018 mezi Městem Vracov a XXX, kterým se doplňuje v čl. III. 
smlouvy u stavebních objektů SO.07 veřejné osvětlení a SO.10 sdělovací vedení pozemek 
parc. č. 4941/52 v obci  a k. ú. Vracov, a kterým se doplňuje grafická příloha smlouvy. 
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12) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 596/9 v obci a k. ú. Vracov s XXX, XXX, XXX a XXX, zastoupenými na základě plné 
moci XXX,  k jiné stavbě - vinnému sklepu ev. č. 17, který je součástí pozemku parc. č. 561 
v ul. Baráky v obci  a k. ú. Vracov. 
 

13) Rada města Vracova schvaluje žádost ředitelky Mateřské školy Vracov, okres Hodonín, 
příspěvkové organizace, o možnosti přijmout neúčelový finanční sponzorský dar od 
společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. ve výši 4.000 Kč. 
 

14) Rada města Vracova ukládá odboru investic prověřit stanovisko společnosti E.ON 
k rekonstrukci sítí NN v ulicích Dolní Řádky a Horní Řádky do příštího zasedání RM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


