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

V Ý P I S  

 usnesení z 18. schůze Rady města Vracova konané dne 20.6.2019   

1) Rada města Vracova schvaluje program 18. schůze Rady města Vracova. 

 
2) 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. 
 

3) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu požárního preventisty“, kterou předložil pan 
Pavel Raiskup. 
 

4) Rada města Vracova schvaluje výplatu odměny za první pololetí roku 2019 řediteli 
Masarykovy základní školy Vracov, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu. 

  
5) Rada města Vracova schvaluje žádost paní XXX o vyplacení finanční částky za škodu na 

potrubí způsobenou stromem na pozemku a ve vlastnictví města ve výši 2.000 Kč. 
 

6) Rada města Vracova schvaluje stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení ke 
stavbě: „Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)“. 
 

7) Rada města Vracova schvaluje žádost oddílu národní házené ve Vracově o finanční podporu 
při pořádání Mistrovství České republiky v kategorii starších žákyň v době od 14.6.do 
16.6.2019 a poskytuje finanční podporu ve výši 30.000 Kč. 
 

8) Rada města Vracova schvaluje žádost paní XXX o finanční příspěvek na účast syna XXX na 
Mistrovství Evropy a Mistrovství světa v letošním roce v biketrialu a poskytuje finanční 
podporu ve výši 15.000 Kč. 
 

9) Rada města Vracova schvaluje žádost Jednotky SDH Vracov o finanční příspěvek na nákup 
potřebných prostředků pro jednotku dobrovolných hasičů v celkové částce 33.688 Kč. 
 

10) Rada města Vracova schvaluje přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na základě dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ ve výši 140.000 Kč, tj. maximálně 
70% skutečných uznatelných výdajů. 
 

11) Rada města Vracova schvaluje smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření územního 
samosprávného celku a vydání zprávy o výsledku tohoto přezkoumání za rok končící 
31.prosincem 2019, která bude uzavřena se společností AUDIT Brno, spol. s r.o. za cenu 
30.000 Kč. 
 

12) Rada města Vracova schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Veřejně prospěšnými 
službami Vracov, IČ: 47899166 a MUDr. Ľubomírou Eiflerovou, IČ: 72554819, se sídlem 
Lesní 1751, 696 42 Vracov o pronájmu nebytových prostor zdrav. střediska – zubní ordinace 
sestávající z místnosti č. 106 ordinace o výměře 24,0 m2; dále místnosti č. 102 čekárna          
o výměře 15,00 m2, místnosti č. 107 šatna o výměře 13,7 m2, místnosti č. 108 denní místnost 
o výměře 13,5 m2, prostory soc. zařízení a chodby o výměře 18,9 m2 (rovným dílem ve 
spoluužívání s dalším nájemcem) a dále společných prostor vstupu a schodiště v budově čp. 
202 (zdravotní středisko), která je součástí pozemku parc. č. 507/1 – zastavěná plocha           
a nádvoří v obci a katastrálním území Vracov, a to od 1. 9. 2019 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 450 Kč/m2/rok, tj. celkem 24.570 Kč/ročně + 
zálohy na energie a služby (elektřina, teplo, voda, vodné, stočné, splaškové vody) formou 
čtvrtletních záloh ve výši 4.000 Kč. 
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13) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3104/26 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, který vznikl dle geometrického plánu č. 2472-
202/2019 z části pozemku parc. č. 3104/1 – trvalý travní porost v obci a katastrálním území 
Vracov majitelům stavby garáže nacházející se na pozemku manž. XXX a XXX, za kupní cenu 
300 Kč/m2, tj. celkem 6.900 Kč. 

 
14) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 2628/11      

o výměře 20 m2 v obci a katastrálním území Vracov na dobu určitou 10 let XXX za účelem 
užívání zpevněné parkovací plochy k rodinnému domu čp. 1078 v ul. Dubová vybudované na 
její náklady na základě smlouvy ze dne 8.10.2008  

 
15) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích 

parc. č. 596/4 a 596/9 v obci a k. ú. Vracov s XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, 
XXX, XXX, XXX, XXX a XXX k jiné stavbě (vinnému sklepu ev. č. 16), která je součástí 
pozemku parc. č. 559/1 v ul. Baráky v obci a k. ú. Vracov, a to překopem, bez úhrady 
z důvodu plánované rekonstrukce komunikace. 
 

16) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 1774/1 v obci a k. ú. Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní, kanalizační a NN 
přípojky, sjezdu a zpevněných ploch k rozest. stavbě na pozemku parc. č. 1782/2 - „Penzion – 
změna stavby“ v ul. V Koutě v obci a k. ú. Vracov, a to překopem za jednorázovou úhradu ve 
výši celkem 1.800 Kč. 

 
17) Rada města Vracova schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu č. 19 v domě 

zvláštního určení DPS Vracov čp. 1590 s panem XXX, Dubová 1236, Vracov,  a to na dobu 

určitou od 1.7.2019 do 30.6.2020.  
 

18) Rada města Vracova po projednání souhlasí s čerpáním finančních prostředků z investičního 
fondu Masarykovy základní školy Vracov, příspěvkové organizace, ve výši 119.000 Kč na 
pořízení podlahového mycího stroje (57.000 Kč) a kopírovacího stroje (62.000 Kč). 

 
19) Rada města Vracova po projednání neschvaluje požadavek Jihomoravského kraje na 

financování Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje ve výši 50 Kč na 
jednoho obyvatele obce a rok (4.542 x 50 = 227.100 Kč). 

 
20) Rada města Vracova v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu 
prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
a) b e r e  n a  v ě d o m í  zápis z 2. jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení 

na obsazení pracovního místa ředitele Masarykovy základní školy Vracov, příspěvkové 
organizace ze dne 13. 6. 2019. (příloha č. 1 materiálu), 

 
b) j m e n u j e  v souladu s doporučením sedmičlenné výběrové komise s účinností od           

1. 1. 2020 pana Mgr. Bronislava Chovance, nar. 29. 4. 1971, bytem 696 42 Vracov, 
Dubová 1251, na pracovní místo ředitele Masarykovy základní školy Vracov, příspěvkové 
organizace; návrh jmenovacího dekretu tvoří přílohu č. 2 zápisu, 

 
c) s t a n o v u j e  s účinností od 1. 1. 2020 řediteli Masarykovy základní školy, 

příspěvkové organizace Mgr. Bronislavu Chovancovi plat dle platového výměru, který 
tvoří přílohu č. 3 zápisu;  

 

d) s c h v a l u j e  podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol 
a školských zařízení pro základní školy, jejichž činnost vykonává Masarykova základní 
škola, příspěvková organizace, která se týká zápisu údajů o novém řediteli příspěvkové 
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organizace Mgr. Bronislavu Chovancovi, který je současně statutárním orgánem 
příspěvkové organizace,  

 
e) u k l á d á  starostovi obce Jaromíru Repíkovi, podat výše uvedenou žádost Krajskému 

úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství/MŠMT.  
 

21) Rada města Vracova v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu 
prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
a) b e r e  n a  v ě d o m í  zápis z 2. jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení 

na obsazení pracovního místa ředitelky Mateřské školy Vracov, okres Hodonín, 
příspěvkové organizace ze dne 13. 6. 2019. (příloha č. 1 materiálu), 

 
b) j m e n u j e  v souladu s doporučením šestičlenné výběrové komise s účinností od               

1. 8. 2019 paní Ivanu Vaverkovou, nar. 16. 6. 1966, bytem Sobůlky 123, 697 01  Kyjov, 
na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Vracov, okres Hodonín, příspěvkové 
organizace; návrh jmenovacího dekretu tvoří přílohu č. 2 zápisu (příloha č. 2 materiálu), 

 
c) s t a n o v u j e  s účinností od 1. 8. 2019 ředitelce Mateřské školy Vracov, okres 

Hodonín, příspěvkové organizace paní Ivaně Vaverkové plat dle platového výměru, který 
tvoří přílohu č. 3 zápisu (příloha č. 3 materiálu).  

 

22) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením výběrového řízením na akci „Optická síť Lomená 
- Borová“ a s oslovením tří dodavatelských firem. 
 

23) Rada města Vracova schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce kanceláří MěÚ Vracov“ nejvýhodnější nabídce K+S spol. s r.o. 
 

24) Rada města Vracova bere na vědomí informaci paní XXX o publikaci k 130. výročí 
ochotnického divadelního spolku ve Vracově. 
 

25) Rada města Vracova schvaluje časový plán zasedání RM a ZM na II. pololetí roku 2019. 
 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 




