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

 

 

V Ý P I S  

 usnesení z 20. schůze Rady města Vracova konané dne 8.8.2019   

 

 
1) Rada města Vracova schvaluje program 20. schůze Rady města Vracova. 

 
2) 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. 
 

3) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu o stavu počítačové sítě MěÚ a kamerového 
systému ve městě“, kterou předložil pan Zdeněk Lukeš. 
 

4) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu o přípravě dožínek ve Vracově“, kterou 
předložila paní Jana Fridrichová. 
 

5) Rada města Vracova schvaluje závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019 příspěvkových 
organizací zřízených městem Vracov v návaznosti na schválený rozpočet města (v tis. Kč) 

subjekt 

příspěvek 

města  
z toho limit platů bez zákonných 

odvodů,  

Použití fondu 

investic na:   

  na provoz 
u VPS dále bez příspěvku ÚP na mzdy 
VPP 

rekonstrukce, 
modernizace, opravy 

pořízení nového 
majetku 

VPS 10.066 6.500 0 114 

MZŠ 3.200 109 0 0 

MŠ 1.250 78 0 0 

ZUŠ 700 70 0 0 
 

6) Rada města Vracova schvaluje dodatek č. 2 smlouvy č. 047843/17/OÚPSŘ o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Jedná se o prodloužení termínu čerpání dotace 
z rozpočtu Jmk k realizaci projektu „Územní plán Vracov“ ze dne 6.10.2017, a to do 
30.6.2020.  
 

7) Rada města Vracova schvaluje nový Organizační řád Městského úřadu ve Vracově včetně 
příloh s platností od 1.9.2019.  
 

8) Rada města Vracova bere na vědomí zprávu České školské inspekce k šetření stížnosti na 
ředitele Masarykovy základní školy Vracov.  
 

9) Rada města Vracova schvaluje žádost uživatelů a vlastníků sklepů č. 21, 22, 23, 24 a č. 25    
o příspěvek na jednotné nátěry altánů, sudu, lisu a laviček před jejich sklepy ve výši 15.000 Kč 
z rozpočtu města jako protihodnotu za úpravu prostranství před sklepy a dále schvaluje 
žádost uživatelů a vlastníků sklepů č. 21, 22, 23, 24 a č.25 o ponechání dřeva z prořezu bříz 

k dispozici žadatelům. 
 

10) Rada města Vracova schvaluje žádost Klubu důchodců města Vracova o poskytnutí 
finančního příspěvku na činnost klubu ve výši 10.000 Kč. 
 

11) Rada města Vracova schvaluje pro zakázku malého rozsahu do 50 tis. Kč na výrobu 
demontovatelného pódia jako zhotovitele pana Zdeňka Měchuru, IČ: 73805807.  
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12) Rada města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností EUROSTANY, s.r.o. 
IČ: 06736866 na pořízení podesty pódia 5,9 m x 3,9 m. Jedná se o rozšíření zakázky z roku 
2014   (89. schůze RM ze dne 18.7.2014) za celkovou částku 102.669 Kč včetně DPH.  
 

13) Rada města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností FORUM SYSTÉMY, 
spol. s r.o., IČ: 25579959 na pořízení stanu. Jedná se o stan kompatibilní se stanem, který 
nám každoročně zapůjčuje Kyjovské Slovácko, z.s. k pořádání kulturních akcí většího rozsahu 
(např. dožínky, Martinské slavnosti,….) za celkovou částku 185.178,40 Kč včetně DPH.  
 

14) Rada města Vracova schvaluje uzavření pachtovní smlouvy o propachtování pozemku parc. 
č. 4859/87 – orná půda o výměře 54817 m2 v obci a katastrálním území Vracov za účelem 
provozování zemědělské činnosti – produkce sena s Martinem Majerem za pachtovné ve výši 
1,75% z průměrné ceny pozemků (9,47 Kč/m2) podle katastrálního území dle aktuální platné 
vyhlášky č. 298/2014 Sb. tj. celkem 9.085 Kč/rok, a to na dobu určitou 2 let s šestiměsíční 
výpovědní lhůtou. 

 
15) Rada města Vracova schvaluje uzavření dohody o ukončení Dohody o podružném připojení 

na vodovodní přípojku města ze dne 4. 12. 2015 uzavřené mezi Městem Vracov a XXX, XXX 
a XXX, a to ke dni podpisu dohody o ukončení z důvodu zrušení připojení vinného sklepa 
(ev.č. 45) na pozemku parc. č. 533 v ul. Záhumenská v obci a k. ú. Vracov na vodovodní 
přípojku města uloženou v pozemku parc. č. 3952/1 v obci a k. ú. Vracov ke stavbě občanské 
vybavenosti (smuteční síň) čp. 1586, která je součástí pozemku parc. č. 4017/2 v obci a k. ú. 
Vracov a z důvodu připojení vinného sklepa (ev.č. 45) na pozemku parc. č. 533 v obci a k. ú. 
Vracov na samostatnou vodovodní přípojku. 

 
16) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-014330055441/001 o zřízení 

věcného břemene – služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
opravování a údržbě distribuční soustavy – zemní kabel NN, pilíř SS na části pozemku parc. 
č. 3104/1 v obci a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 2488-20472/2019 ve prospěch 
E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 8.000 Kč (stavba: „Vracov, Úzká, rozš. NN, 
XXX“, dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030048530/001 ze dne 
21.11.2018). 
 

17) Rada města Vracova schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Veřejně prospěšnými 
službami Vracov, IČ: 47899166 a Markem Svobodou, IČ: 66520584, se sídlem Těšany 258     
o pronájmu nebytového prostoru - prodejního stánku občerstvení v areálu Městského stadionu 
ve Vracově v objektu občanské vybavenosti čp. 1620, který je součástí pozemku                
parc. č. 2032/2 v obci a k. ú. Vracov o velikosti cca 27 m2 (prodejna 21 m2 + soc. zařízení       
6 m2) za účelem celoročního zajištění občerstvovacích služeb v areálu Městského stadionu ve 
Vracově, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za nájemné ve výši 54.000 Kč 
ročně + úhrada za služby spojené s nájmem (el. energie, voda, vodné a stočné). 
 

18) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích 
parc. č. 596/9 a 596/8 v obci a k. ú. Vracov se XXX – provedení stavby vodovodní přípojky a 
revizní kanalizační šachty k jiné stavbě - vinnému sklepu, který je součástí pozemku parc. č. 
572/1 v ul. Baráky v obci a k. ú. Vracov, a to překopem, bez úhrady z důvodu plánované 
rekonstrukce komunikace. 

 
19) Rada města Vracova schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele veřejné 

zakázky „Výměna kotlů v nadstavbě 6 b.j. Vracov“ firmu Radmil CZ s.r.o., IČ: 29205506, se 
sídlem 197 00 Praha 9-Kbely, Toužimská 588/70 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi 
Městem Vracov a Radmil CZ s.r.o., IČ: 29205506, se sídlem 197 00 Praha 9-Kbely, 
Toužimská 588/70 dle provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
pro stavbu „Výměna kotlů v nadstavbě 6 b.j. Vracov“ za nabídkovou cenu 542.376 Kč. 
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20) Rada města Vracova schvaluje na základě výběrového řízení jako zhotovitele veřejné 
zakázky „TKR Vracov – optické rozvody Borová - Lomená“ firmu NOEL, s.r.o., IČ: 48908991, 
se sídlem 695 01 Hodonín, Na Pískách 3275/3 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi 
Městem Vracov a NOEL, s.r.o., IČ: 48908991, se sídlem 695 01 Hodonín, Na Pískách 3275/3 
dle provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro stavbu „TKR 
Vracov – optické rozvody Borová - Lomená“ za nabídkovou cenu 1.539.819,95 Kč. 

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

parc. č. 1667 v obci a k. ú. Vracov s XXX – provedení stavby zpevněné plochy k rodinnému 
domu čp. 83, který je součástí pozemku parc. č. 1670 v ul. Dolní Řádky v obci          a k. ú. 
Vracov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 

 

 

 


