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

 
 

V Ý P I S  

 usnesení z 25. schůze Rady města Vracova konané dne 24.10. 2019   

 
1) Rada města Vracova schvaluje program 25. schůze Rady města Vracova. 

 

2) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu kontrolního výboru – kontrola plnění usnesení 
rady a zastupitelstva“, kterou předložil pan Ing. Zdeněk Lukeš. 
 

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

4) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných 
břemen: 
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 
a každého dalšího budoucího vlastníka panujícího pozemku  parc. č. 601/1, jehož součástí je 
rodinný dům čp. 223 v obci a k. ú. Vracov, a to za jednorázovou úhradu 1.000 Kč  
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, to vše ve prospěch vlastníka panujícího pozemku parc. č. 601/1, jehož součástí je 
rodinný dům čp. 223 a každého dalšího budoucího vlastníka panujícího pozemku parc. č. 
601/1, jehož součástí je rodinný dům čp. 223 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 a každého dalšího budoucího vlastníka 
panujícího pozemku parc. č. 601/1, jehož součástí je rodinný dům čp. 223 v obci a k. ú. 
Vracov, a to za jednorázovou úhradu 1.000 Kč. Rozsah věcného břemene bude určen 
geometrickým plánem, který bude vyhotoven na náklady budoucí oprávněné z věcného 
břemene. 
 

5) Rada města Vracova ruší usnesení č. 23, 24 a 25 z 24. schůze Rady města Vracova konané 
dne 10. 10. 2019. 
 

6) Rada města Vracova souhlasí se zvýšením příspěvku pro VPS Vracov o 6.950,36 Kč                            
a současně se snížením výdajů v kap. 710 - Komunikace za dodávku a montáž dopravního 
značení ul. Borová. 
 

7) Rada města Vracova souhlasí se zvýšením příspěvku pro VPS Vracov o 51.716,30 Kč                    
a současně se snížením výdajů v kap. 710 – Komunikace (Radniční, Záhumenská, část 
Baráky) za provedení opravy 2 ks kanalizačních přípojek pro budovu Města Vracov v ul. 
Radniční a výkopové práce na montáž vodovodní přípojky pro Smuteční síň v ul. Baráky. 
 

8) Rada města Vracova souhlasí se zvýšením příspěvku pro VPS Vracov o částku 56.350,40 Kč 
a současně se snížením výdajů z rozpočtu města z kapitoly 739 komunální služby – úprava 
svahu a odvodnění betonové plochy do stávající kanalizace u sklepů v ul. Cihelné. 
 

9) Rada města schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace VPS Vracov ve výši 
200.000 Kč na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro 
svou činnost a to opravu a údržbu vozového parku a nebytových prostor, v souladu s § 31 
odst. 2 písm.d) zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění. 
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10) Rada města schvaluje použití fondu odměn příspěvkové organizace VPS Vracov ve výši 
114.195,50 Kč na výplatu odměn za rok 2019 pracovníkům Veřejně prospěšných služeb  
Vracov, v souladu s § 32 odst. 3 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů,  v platném znění. 
 

11) Rada města Vracova schvaluje na základě výběrového řízení jako dodavatele osobního 
dodávkového automobilu dle předložené technické specifikace firmu Auto Centrum Jih 2000 
a.s., Hodonín.  
 

12) Rada města Vracova souhlasí se zvýšením příspěvku pro VPS Vracov o částku 8.565 Kč             
a současně se snížením výdajů z rozpočtu města z kapitoly 710 místní komunikace opravy          
o 8.565 Kč za osazení dopravního zrcadla v ul. Borová a dopravního značení v ul. 
Ernestovská. 
 

13) Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru 
z rozpočtu města Vracova ve výši 2.000 Kč oblastnímu spolku Českého červeného kříže 
Hodonín na ocenění bezpříspěvkových dárců krve. Slavnostní předávání plaket prof. MUDr. 
Jana Jánského se koná 26. 11. 2019 v Kyjově.  
 

14) Rada města Vracova schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele veřejné 
zakázky „Vracov – předláždění ploch ve sklepních uličkách Baráky“ firmu STRABAG a. s., IČ: 
60838744 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Vracov a společností STRABAG 
a. s., IČ: 60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, dle provedeného 
výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Vracov – předláždění ploch 
ve sklepních uličkách Baráky“ za nabídkovou cenu 954.957,08 Kč vč. DPH. 
 

15) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na 
poskytování sociálních služeb č. JMK057287/19/OSV, a to z důvodu poskytnutí účelové 
finanční podpory ve formě dofinancování ve výši 111.800 Kč pro Pečovatelskou službu 
Vracov, ID 1243476. 
 

16) Rada města Vracova souhlasí v souladu se směrnicí o symbolech města s užíváním znaku 
města na teplákových soupravách a dresech oddílu kuželek dle barevného nákresu 
přiloženého k žádosti. 
 

17) Rada města Vracova nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku  parc. č. 601/2 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78 m2  v obci a k.ú. Vracov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 

 


