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

 

 

V Ý P I S  

 usnesení z 21. schůze Rady města Vracova konané dne 22.8.2019   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 21. schůze Rady města Vracova. 

 
2) 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. 
 

3) Rada města Vracova neschvaluje žádost paní XXX o poskytnutí finančního příspěvku na 
zakoupení varhan. Žádost o finanční příspěvek je nutno předložit před tvorbou rozpočtu na rok 
2020.  
 

4) Rada města Vracova neschvaluje žádost SVJ domu Nádražní 1290 o likvidaci odpadní jímky 
na pozemku města a odpojení kanalizační přípojky prodejny (bývalá obuv).  
 

5) Rada města Vracova schvaluje novou Směrnici č. 2/2019 o symbolech města a jejich užívání.  
 

6) 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 „Osazení plastové jímky na 
oplachovou vodu“ k jiné stavbě - vinnému sklepu na pozemku parc. č. 4417/39 v ul. Cihelná 
v obci a k. ú. Vracov. 

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

parc. č. 855/1 v obci a k. ú. Vracov s XXX – provedení stavby zpevněné plochy k rodinnému 
domu čp. 182, který je součástí pozemku parc. č. 438 v ul. Vlkošská v obci a k. ú. Vracov. 
 

8) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Vracov a DERATEX, 
spol. s r. o., IČ: 18810624, se sídlem Staromlýnská 47, 760 01 Zlín - Příluky na provedení 
deratizace kanalizační sítě na území města Vracova, na dobu neurčitou s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou za cenu díla ve výši 17.920 Kč+DPH. 
 

9)  Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 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. 3 
odst. 3.1. smlouvy – ukončení prací z původního termínu „31. 8. 2019“ na nový termín 
„30.9.2019“ na základě žádosti STRABAG a. s. ze dne 12.8.2019 z důvodu nutnosti zachovat 
vždy alespoň jeden vstup do radnice. 
 

10) 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 za první pololetí 
roku 2019 předsedům a členům komisí Rady města Vracova, kteří nejsou členy zastupitelstva, 
dle předloženého návrhu. 
 

11) Rada města Vracova bere na vědomí žádost manželů XXX o znovuobnovení veřejného 
osvětlení v ulici Potoční. 
 

12) Rada města Vracova ukládá odboru investic prověření stavu odpadů bývalé prodejny obuvi. 
Termín: do 30.9.2019 
 
 

Zapsala: Jana Sádovská 


