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

 

 

V Ý P I S  
usnesení z 24. schůze Rady města Vracova konané dne 10.10.2019 

 

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 24. schůze Rady města Vracova. 
 

2) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu o hospodaření VPS“, kterou předložil pan 
Richard Kolacia. 
 

3) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu o činnosti DPS“, kterou předložila paní          
Bc. Petra Sabáčková, DiS. 

 
4) Rada města Vracova bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé rady. Zápis z minulé schůze 

RM ověřil pan radní Ing. Jana Martinek a nevznesl žádnou připomínku. Zápis se tím považuje 
za schválený. 
 

5) Rada města Vracova schvaluje žádost Základní umělecké školy Vracov, příspěvkové 
organizace, o schválení nákupu sady dřevěných zobcových fléten zn. Moeck - typ 
Rottenburgh (sopránová, altová, tenorová a basová) v ceně do 93.000 Kč (včetně DPH          
a dopravy). Nákup fléten bude pokryt finančními prostředky z investičního fondu příspěvkové 
organizace. 
 

6) Rada města Vracova schvaluje udělení děkovného listu panu XXX a panu XXX. Oběma 
pánům budou děkovné listy uděleny za dlouholetou práci v oblasti kultury v našem městě – 
zejména folklóru. 
 

7) Rada města Vracova schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru paní XXX ve výši 
5.000 Kč za aktivní podíl na vydání brožury „Hezčí nad všecky je svět herecký…“. 
 

8) Rada města Vracova schvaluje přijetí daru ve výši 75.000 Kč a uzavření darovací smlouvy 
s Jihomoravským krajem za účast a ocenění obce v krajském kole soutěže Vesnice roku 2019 
v Programu obnovy venkova. 
 

9) Rada města Vracova bere na vědomí žádost pana XXX o zveřejnění besedy s panem 
Bernardem Papánkem a jeho medailónku ve Vracovské televizi. 
 

10) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-014330056045/001 o zřízení 
věcného břemene – služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
opravování a údržbě distribuční soustavy – nadzemní vedení NN na části pozemku parc. č. 
2484 v obci a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 2494-20634/2019 ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 3.300 Kč (stavba: „Vracov, Starce, příp.vNN, XXX“, 
dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030036619/001 ze dne 
3.5.2017). 

 
11) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-014330056161/001 o zřízení 

věcného břemene – služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
opravování a údržbě distribuční soustavy – kabel NN, sloup NN na části pozemku parc. č. 
857/1 v obci a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 2491-20636/2019 ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 2.500 Kč (stavba: „Vracov, nám. Míru, úprava sítě 
NN, XXX“, dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1040013029/001 ze 
dne 2. 6. 2017). 
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12) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-014330056343/002 o zřízení 
věcného břemene – služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
opravování a údržbě distribuční soustavy – kabel NN, pilíř 4 ks na části pozemku parc. č. 
1199/1 v obci a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 2505-20714/2019 ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 36.400 Kč (stavba: „Vracov, Na Rybníčku, úprava 
vNN, XXX“, dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1040011121/002 
ze dne 26. 1. 2017). 
 

13) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-014330056185/002 o zřízení 
věcného břemene – služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
opravování a údržbě distribuční soustavy – kabelové vedení NN, nadzemní vedení NN na 
části pozemku parc. č. 1356/55 v obci a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 2503-
20646/2019 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 7.200 (stavba: 
„Vracov, Skoronská, úprava sítě NN“, dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. 1040012971/002 ze dne 21. 7. 2017). 

 
14) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-014330056344/001 o zřízení 

věcného břemene – služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
opravování a údržbě distribuční soustavy – kabel NN a pilíř NN na části pozemku parc. č. 
4417/1 v obci a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 2500-205/2019 ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 3.700 Kč (stavba: „Vracov, Cihelná, rozš.NN, XXX“, 
dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030046231/001 ze dne 1. 10. 
2018) 

 
15) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-014330051852/003 o zřízení 

věcného břemene – služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
opravování a údržbě distribuční soustavy – kabel NN, pilíř SR, uzemnění na částech pozemků 
parc. č. 1156/1, 1155/1, 1155/3, 2769, 4844/5, 1892/1 v obci a k. ú. Vracov dle geometrického 
plánu č. 2504-20649/2019 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 26.500 
Kč (stavba: „Vracov, Nádražní, rozš.kNN, XXX“, dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. 1030036577/001 ze dne 19. 9. 2018). 

 
16) 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. 806, který je součástí pozemku parc. č. 3140 v ul. Dlouhá v obci a k. ú. 
Vracov. 

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

parc. č. 4417/45 v obci a k. ú. Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k jiné 
stavbě (vinnému sklepu), která je součástí pozemku parc. č. 4417/15 v ul. Cihelná v obci a k. 
ú. Vracov. 

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

na cizím pozemku ze dne 4. 12. 2017 mezi Městem Vracov a manžely XXX a XXX, kterým se 
prodlužuje platnost smlouvy z původního termínu do 4. 12. 2019 na nový termín do 4. 12. 
2020, kterým se v čl. VI. smlouvy stanovuje jednorázová úhrada za překop ve výši 2.580 Kč,   
a kterým se mění a doplňují podmínky uvedené v čl. VIII. smlouvy pro uložení vodovodní 
přípojky překopem, a kterým se doplňuje grafická příloha smlouvy. 

 
19) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 058/MCNH/19 ze 

dne 3. 6. 2019 mezi Městem Vracov a STRABAG a. s., IČ: 60838744, kterým se mění čl. 5 
odst. 5.1. smlouvy - cena za dílo „Vracov – rekonstrukce MK ul. Radniční, Záhumenská          
a Baráky“ z původního znění: „Cena díla bez DPH 2.697.896,54 Kč, DPH 21% 566.558,27 Kč, 
Cena celkem vč. DPH 3.264.454,81 Kč“ na nové znění: „Cena díla bez DPH 3.282.876,54 Kč, 
DPH 21% 689.404,80 Kč, Cena celkem vč. DPH 3.972.280,61 Kč“, a to z důvodu nesouladu 
s výkazem výměr – provedení podkladní vrstvy a z důvodu požadavku investora nad rámec 
smlouvy o dílo – provedení zpevněných ploch v prostoru před vinnými sklepy. 

 
20) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Vracov a Ing. Petrem 

Štefančíkem, IČ: 68052626, se sídlem Jungmannova 3, Hodonín dle provedeného 



Stránka 3 z 3 
 

poptávkového řízení na pořízení projektové dokumentace „Vracov – rekonstrukce chodníků – 
ul. Jezerní a Skoronská“ za nabídkovou cenu 125.000 Kč vč. DPH. 

 
21) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Vracov a Ing. Petrem 

Štefančíkem, IČ: 68052626, se sídlem Jungmannova 3, Hodonín dle provedeného 
poptávkového řízení na pořízení projektové dokumentace „Vracov – rekonstrukce MK ul. 
Horní Řádky a Dolní Řádky“ za nabídkovou cenu 129.900 Kč vč. DPH. 
 

22) Rada města Vracova souhlasí s havarijní opravou vodoinstalace na vnitřních rozvodech 
vodovodu MKK Vracov společností Radmil CZ s.r.o. Předběžný položkový rozpočet havarijní 
opravy vodoinstalace je vyčíslen ve výši 68.155 Kč bez DPH. 
 

23) Rada města Vracova souhlasí s uvolněním částky ve výši 6.950,36 Kč z rozpočtu města 
z kapitoly 739 komunální služby – dodávka a montáž dopravního značení ul. Borová do fondu 
investic VPS. 
 

24) Rada města Vracova souhlasí s uvolněním částky ve výši 51.716,30 Kč z rozpočtu města 
z kapitoly 739 komunální služby – 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 do fondu investic VPS. 
 

25) Rada města Vracova souhlasí s uvolněním částky ve výši 56.350,40 Kč z rozpočtu města 
z kapitoly 739 komunální služby – úprava svahu a odvodnění betonové plochy do stávající 
kanalizace u sklepů v ul. Cihelné do fondu investic VPS. 
 

26) Rada města Vracova souhlasí s navýšením prostředků na vícepráce ve výši 10.500 Kč bez 
DPH při realizaci schválené zakázky – dodávky a montáže průmyslové dvoukřídlé brány 
včetně elektrického otvírání s dálkovým ovládáním. Celkem činí konečná cena 92.565 Kč    
vč. DPH. Tento bod Rada města doporučuje ke schválení ZM na svém nejbližším zasedání. 
 

27) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. 032/2019 (03PO-000897) mezi ŘSD ČR, 
IČ: 65993390 a Městem Vracov o pronájmu části stavby silnice 1. třídy I/54 za účelem 
pořádání akce Hodový průvod, a to v termínu od 13.30 do 17.30 hod. dne 19. 10. 2019 a od 
14.30 do 16.30 hod. dne 20. 10. 2019 za nájemné ve výši 1.580,28 bez DPH. 
 

28) Rada města Vracova schvaluje přijetí dotace ve výši 24.000 Kč a uzavření smlouvy                       
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na realizaci projektu „Podpora 
zvýšení odborné způsobilosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského 
kraje – kategorie JPO III pro rok 2019“. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 


