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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 17. schůze Rady města Vracova konané dne 7.6. 2019   

 

 
1) Rada města Vracova schvaluje program 17. 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 bere na vědomí „Zprávu finančního výboru k návrhu závěrečného účtu 
města Vracova za rok 2018“, kterou předložil předseda výboru pan Mgr. Bronislav Chovanec. 
 

4) Rada města Vracova schvaluje výplatu odměn za první pololetí roku 2019 vedoucím 
školských příspěvkových organizací města Vracova, Mateřské škole Vracov, okres Hodonín, 
příspěvkové organizaci a Základní umělecké škole Vracov, příspěvkové organizaci, dle 
předloženého návrhu. 
 

5) Rada města schvaluje návrh na provedení velkoplošné deratizace města Vracova firmou 
Deratex. 
 

6) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Podpora zkvalitnění služeb 
turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2019“ ve výši 33.830 Kč. 

 

7) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města 
Vracova NA KOLE DĚTEM  - nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka ve výši 3.000 Kč. 
 

8) Rada města schvaluje žádost Veřejně prospěšných služeb o uvolnění finančních prostředků 
na opravy koupaliště z kapitoly 739 rozpočtu Města Vracov ve výši 181.765 Kč. 
 

9) Rada města bere na vědomí sdělení znalce Ing. Elišky Krošlákové ve věci aktualizace ceníku 
pozemků pro převody z/do vlastnictví města Vracova dle Stanovení smluvních cen ze dne 
14.9.2015. 
 

10) Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 14.7.2017                 
o pronájmu bytu č. 1335/6 v budově čp. 1335 v ul. Okružní v obci a k. ú. Vracov uzavřené 
mezi Městem Vracov a XXX, kterým se mění čl. III. smlouvy – doba nájmu z doby určité na 
dobu neurčitou ode dne podpisu dodatku č. 1. 

 
11) Rada města schvaluje zveřejnění záměru uzavření nájemní smlouvy s XXX a XXX, která 

formou novace dle § 1902 (nahrazení stávajícího závazku novým) a formou postoupení 
smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nahrazuje původní nájemní 
smlouvu uzavřenou mezi Městem Vracov a XXX dne 29.10.2013 včetně jejích dodatků          
č. 1     a 2 - pronájem části pozemku parc. č. 24 – ostatní plocha  o výměře cca 25 m2 v obci   
a k. ú. Vracov, na němž se nachází přístřešek s odstavnou plochou pro osobní automobil, a to 
na dobu určitou do 29.10.2023 za nájemné ve výši 100 Kč ročně. 

 
12) Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 601/2 – zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 78 m2 v obci a katastrálním území Vracov, za kupní cenu           
450 Kč/m2 dle platného ceníku města tj. celkem 35.100 Kč. 

 
13) Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o možnosti provést stavbu ze dne 

4.4.2018 uzavřené mezi Městem Vracov a manž. XXX a XXX, kterým se z důvodu nutnosti 
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překopu vozovky doplňuje čl. VII. smlouvy - doplnění podmínek ke stavbě, a kterým se mění 
čl. VI. smlouvy - jednorázová úhrada za překop činí 3.300 Kč. 

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

parc. č. 3276/1 v obci a k. ú. Vracov se XXX – provedení stavby vodovodní přípojky                
k rodinnému domu čp. 1424, který je součástí pozemku parc. č. 3214 v ul. Písečná v obci        
a k. ú. Vracov. 

 
15) Rada města 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 bez čp/če (vinný sklep), který je součástí pozemku parc. č 4417/16 v ul. Cihelná v obci 
a k. ú. Vracov. 

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

parc. č. 3113/1 v obci a k. ú. Vracov s XXX a XXX – provedení stavby vodovodní přípojky        
k rodinnému domu čp. 1006, který je součástí pozemku parc. č. 3162 v ul. Dlouhá v obci        
a k. ú. Vracov, a to překopem za jednorázovou úhradu ve výši 1.800 Kč. 

 
17) Rada města bere na vědomí vyjádření Honebního společenstva Vracov, IČ: 48846279 ze 

dne 27. 5. 2019, jehož předmětem je: souhlas výboru HS s uzavřením nové Dohody               
o přičlenění honebních pozemků do honitby Dúbrava dle aktualizovaného seznamu pozemků, 
který tvoří přílohu č. 1 dohody, a to na dobu neurčitou za úhradu ve výši 10 Kč/hektar/rok, 
s účinností od 1. 1. 2020; souhlas s nominací starosty města Vracova pana Jaromíra Repíka 
do výboru HS a s členstvím města Vracova v HS. 

 
18) Rada města schvaluje zveřejnění záměru uzavření Dohody o přičlenění honebních pozemků 

mezi Městem Vracov jako vlastníkem pozemků a Honebním společenstvem Vracov, IČ: 
48846279 jako držitelem honitby „Dúbrava“, která formou novace dle § 1902 (nahrazení 
stávajícího závazku novým) a formou postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, nahrazuje původní Dohodu o přičlenění honebních pozemků ze dne 
4.12.2002 uzavřenou mezi Honebním společenstvem Vracov, IČ: 48846279 a Městským 
úřadem Vracov – předmětem nové dohody je přičlenění pozemků o celkové výměře 244,8790 
ha do honitby Dúbrava dle aktualizovaného seznamu pozemků, který tvoří přílohu                  
č. 1 dohody, a to na dobu neurčitou za úhradu ve výši 10 Kč/hektar/rok, to vše s účinností od 
1.1.2020. 

 
19) Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy s Radimem Kacrem, IČ: 61738778, 

Stanoviska 670, Vacenovice – provádění technického dozoru investora dle podmínek 
stanovených zákonem č. 183/2000 Sb. v rámci stavby „Vracov – rekonstrukce MK ul. 
Radniční, Záhumenská a Baráky“, a to po celou dobu realizace díla až po provedení 
veškerých nezbytných prací dle příkazní smlouvy a dle smlouvy o dílo č. 058/MCNH/19 mezi 
Městem Vracov a Strabag a. s. ze dne 3. 6. 2019, za úhradu ve výši 18.000 Kč/měsíčně, 
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. 
 

20) Rada města schvaluje příspěvek ve výši 5.000 Kč na veřejnou sbírku, o které rozhodla Rada 
města Kyjova ze dne 27. 5. 2019 č. 17/3 a založila transparentní účet na pomoc rodině 
zastřeleného místostarosty Dražůvek. Sbírka bude probíhat ode dne následujícího po dni 
doručení osvědčení o konání sbírky z Krajského úřadu Jihomoravského kraje a bude trvat do 
31.12.2019. Sbírka bude organizována s podporou Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních 
samospráv ČR a obce Dražůvky. 

 

 

 

 

 
 
Zapsala: Jana Sádovská 


