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

 

 

 

V Ý P I S  

 usnesení z  16. schůze Rady města Vracova konané dne 23.5.2019   

 

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 16. 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 činnosti jednotky SDH za rok 2018“, 
kterou předložil velitel jednotky pan Stanislav Čabla. 
 

4) Rada města Vracova schvaluje žádost o dotaci na zakoupení matek pro členy 
Českého svazu včelařů, z.s., základní organizaci Vracov a poskytuje finanční 
podporu ve výši 10.000 Kč. 
 

5) Rada města Vracova schvaluje žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, 
z.s. a poskytuje finanční podporu ve výši 1.000 Kč. 
 

6) Rada města Vracova bere na vědomí písemné podání pana XXX ve věci pálení 
odpadů na otevřených ohništích v katastru města Vracova. Řeší OZV č. 4/2012. 
 

7) Rada města Vracova souhlasí se zřízením přípravné třídy Masarykovy základní školy 
Vracov, příspěvkové organizace, a to od 1.9.2019 po dobu jednoho školního roku 
v souladu s § 47 odst. 1novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. V této třídě se bude vzdělávat 13-14 
dětí, jejichž doporučení bude doloženo školským poradenským zařízením. 
 

8) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 
3104/25 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, který vznikl dle 
geometrického plánu    č. 2471-27/2019 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 6.600 Kč. 
 

9) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 1076/1 v obci a k. ú. Vracov s manž. XXX a XXX – provedení stavby 
zpevněné plochy a přístupového chodníku k rodinnému domu čp. 1137, který je 
součástí pozemku parc. č. 1102 v ul. Stará v obci a k. ú. Vracov. 

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

parc. č. 233 v obci a k. ú. Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní přípojky 
k rodinnému domu čp. 582, který je součástí pozemku parc. č. 266 v ul. Sokolská 
v obci a k. ú. Vracov. 
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11) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 855/1 v obci a k. ú. Vracov se XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k 
rodinnému domu čp. 1395, který je součástí pozemku parc. č. 411 v ul. Vlkošská 
v obci a k. ú. Vracov. 

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

parc. č. 3605/3 v obci a k. ú. Vracov se XXX a XXX – provedení stavby vodovodní, 
kanalizační a NN přípojky, sjezdu a zpevněných ploch k k plánované novostavbě 
rodinného domu na pozemku parc. č. 3579/1 v ul. Lomená v obci a k. ú. Vracov. 

 
13) Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 1030044887/001 o smlouvě budoucí            

o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabel NN    
a 2x pilíř NN na částech pozemků parc. č. 18 a 357/1 v obci a k. ú. Vracov ve 
prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu ve výši celkem 40.100 Kč 
(stavba: „Vracov, Mlýnská, rozš.kNN,Město), která formou novace dle § 1902 zákona                     
č. 89/2012 Sb., nahrazuje původní smlouvu č. 1030044887/001 ze dne 1.10.2018.  

 
14) Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o provozování                              

č. 099/80/2004 uzavřené dne 6.2.2004 mezi Městem Vracov a vodovody                   
a kanalizace Hodonín, a. s., na provozování vodního díla „Vracov – vodovod Baráky, 
Záhumenská“.  
 

15) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č.856  v obci a k. ú. Vracov s XXX  a XXX – provedení stavby vodovodní 
přípojky k jiné stavbě (vinnému sklepu Moskva), která je součástí pozemku parc. č. 
533 v ul. Záhumenské v obci a k. ú. Vracov, a to překopem, bez úhrady z důvodu 
plánované rekonstrukce komunikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapsala: Jana Sádovská 

 

 


