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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 22. schůze Rady města Vracova konané dne 5.9.2019   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 22. schůze Rady města Vracova. 

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

RM ověřil pan radní Petr Fridrich a nevznesl žádnou připomínku. Zápis se tím považuje za 
schválený. 
 

3) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu o dopravě a vyhodnocení parkování ve městě“, 
kterou předložil městský strážník - pan Martin Pres. 
 

4) Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na pořízení projektové dokumentace 
„Vracov – rekonstrukce chodníků – ul. Jezerní a Skoronská“, s oslovením tří dodavatelských 
firem a schvaluje návrh smlouvy o dílo na pořízení projektové dokumentace „Vracov – 
rekonstrukce chodníků – ul. Jezerní a Skoronská“ včetně výše smluvních pokut a výše úroků 
z prodlení, a to v předloženém znění dle přílohy, kterou tvoří návrh smlouvy. 
 

5) Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na pořízení projektové dokumentace 
„Vracov – rekonstrukce MK ul. Horní Řádky a Dolní Řádky“, s oslovením tří dodavatelských 
firem a schvaluje návrh smlouvy o dílo na pořízení projektové dokumentace „Vracov – 
rekonstrukce MK ul. Horní Řádky a Dolní Řádky“ včetně výše smluvních pokut a výše úroků 
z prodlení, a to v předloženém znění dle přílohy, kterou tvoří návrh smlouvy. 
 

6) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2016     
a k Dodatku č. 1 ze dne 10. 7. 2017 uzavřenými mezi Městem Vracov a Urbanistickým 
střediskem Brno, spol. s r. o., IČ: 18824463, se sídlem Brno, Příkop 8, ve věci vypracování 
územního plánu města Vracov, kterým se doplňuje předmět smlouvy o etapu                            
„III.a etapa –     2. upravený návrh pro veřejné projednání“ s termínem plnění do dvou měsíců 
od podpisu dodatku č. 2, a kterým se navyšuje cena díla o 70.000 Kč bez DPH za zpracování 
vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
 

 

7) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných 
břemen - časově neomezených služebností inženýrských sítí spočívajících v právu: 

i. uložení kanalizační přípojky (dešťová kanalizace „A“) na pozemku parc.          
č. 3731/155 v obci a k. ú. Vracov za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč; 

ii. uložení kanalizační přípojky (dešťová kanalizace „B“) na pozemku parc.          
č. 3731/155 v obci a k. ú. Vracov za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč; 

iii. uložení kanalizační přípojky (splašková kanalizace) na pozemcích parc.           
č. 3731/115 a 3731/155 v obci a k. ú. Vracov za jednorázovou úhradu ve 
výši 500 Kč; 

iv. uložení vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 3731/97, 3731/115                
a 3731/155 v obci a k. ú. Vracov za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč; 

v. uložení plynovodní přípojky na pozemcích parc. č. 3731/97, 3731/115               
a 3731/155 v obci a k. ú. Vracov za jednorázovou úhradu ve výši 300 
Kč/běžný metr; 

to vše ve prospěch budoucí oprávněné Moravia Systems a. s., IČ: 26915189, Vinohradská 
1511/230, 100 00 Praha 10 a každého dalšího budoucího vlastníka panujících pozemků parc. 
č. 3731/99, 3731/100 a 3731/101 („Výrobní hala Vracov Moravia Systems) v souladu 
s grafickou přílohou, která tvoří nedílnou součást smlouvy. 
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8) Rada města Vracova schvaluje souhlas se vstupem a vjezdem na pozemek parc. č. 3706/1 
v obci a k. ú. Vracov (cyklostezka Vracov – Vlkoš) pro XXX, bytem Vracov, Ernestovská 1422, 
za účelem přístupu k jeho včelstvům umístěným na pozemku parc. č. 4955/211, s platností od 
6. 9. 2019 do 6. 9. 2020.  

 
 

9) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 896/24 v obci a k. ú. Vracov s manž. XXX a XXX, bytem náměstí Míru 1799, Vracov – 
provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 1255, který je součástí pozemku 
parc. č. 946 v ul. Bzenecká v obci a k. ú. Vracov. 
 

 

10) Rada města Vracova schvaluje výjimku v počtu dětí ve třídách Mateřské školy Vracov, okres 
Hodonín, příspěvkové organizaci, s odvoláním na ustanovení § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělávání. 
 

11) Rada města Vracova schvaluje žádost společnosti TVARBET MORAVIA, a.s. o vydání 
souhlasu pro čerpání finanční rezervy na sanace a rekultivace pozemků dotčených hornickou 
činností pro DP Vracov (dobývací prostor) pro období 2019 až 2025 na základě příslušných 
ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon), 
v platném znění a dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě, v platném znění. 
 

12) Rada města Vracova schvaluje uzavření příkazní smlouvy s ELPRO, spol. s r. o.,                
IČ: 46962182, se sídlem Nádražní 841, 696 81 Bzenec – provádění technického dozoru 
investora dle podmínek stanovených zákonem č. 183/2000 Sb. v rámci stavby „TKR Vracov – 
optické rozvody Borová – Lomená“, a to na dobu určitou od 2. 9. 2019 do 31. 12. 2019, po 
celou dobu realizace díla až po provedení veškerých nezbytných prací dle příkazní smlouvy    
a dle smlouvy o dílo č. MUVR-919/2019 mezi Městem Vracov a NOEL, s. r. o., IČ: 48908991 
ze dne 12. 8. 2019, za úhradu ve výši 500 Kč/hodinu, s výší smluvní pokuty ve výši 500 Kč za 
každý případ porušení povinností ze strany příkazce nebo příkazníka, a s výší smluvní pokuty 
ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení pro případ prodlení příkazce s úhradou 
odměny příkazníkovi. 
 

13) Rada města Vracova schvaluje krátkodobý pronájem veřejného prostranství parc. č. 5 a 6 
v k.ú. Vracov pro provoz zábavných atrakcí v době hodových slavností 2019 p. Stanislavu 
Finkovi, IČ: 10576410, za cenu 28.000 Kč. 
 

14) Rada města Vracova schvaluje objednávku tisku brožury o historii vracovského divadla 
s názvem „Hezčí nad všecky je svět herecký…“ v počtu 500 ks u Brněnské tiskové misie, z.s. 
 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


