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

 

 

V Ý P I S  

 usnesení z 54. schůze Rady města Vracova konané dne 26.11.2020   

 

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 54. 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 schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,                 
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavebního zákona“) žádost města              
o pořízení změny č. 1 Územního plánu Vracov podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona 
Městským úřadem Kyjov, odborem životního prostředí a územního plánování. 
 

4) Rada města Vracova schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádost města       
o pořízení územní studie pro plochu Z51 – bydlení v rodinných domech k. ú. Vracov podle § 6 
odst. 1 písm. c) Městským úřadem Kyjov, odborem životního prostředí a územního plánování 
úřad územního plánování. 
 

5) Rada města Vracova schvaluje pořízení prezentace Vracova v mobilní cykloturistické aplikaci 
„NA KOLE I PĚŠKY“ za cenu 4.000 Kč ročně + DPH a schvaluje prezentaci Vracova ve 
stejnojmenné publikaci, která bude vyhotovena v roce 2021 s laminovaným přebalem ve 
formátu A5 s kroužkovou vazbou s reklamou pro Vracov (5,7cm x 2,5cm) za cenu 7.500 Kč         
+ DPH + foto do cykloprůvodce. 
 

6) Rada města Vracova bere na vědomí žádosti spolků ROSKA KYJOV z.p.s., IČ 65744381,          
a Harmonie Vracov z.s., IČ 04538072, o finanční podporu z rozpočtu města Vracov na rok 
2021. 

 

7) Rada města Vracova bere na vědomí rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6.10.2020, 
č.j. 31 A 112/2020-404 ve věci těžby štěrkopísku v dobývacím prostoru Uherský Ostroh                        
a schvaluje žádost společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., aby se Město Vracov  
vzdalo nákladů řízení ve výši 9.075 Kč ve prospěch uhrazení dalších úkonů v řízení (např. 
zpracování znaleckého posudku). 
 

8) Rada města Vracova schvaluje žádost Veřejně prospěšných služeb Vracov o zakoupení 
rideru na stadion typu Husqvarna RC320T včetně žacího ústrojí v celkové částce 233.142,80 
Kč včetně DPH. Zařízení bude zakoupeno z prostředků Veřejně prospěšných služeb Vracov. 
 

9) Rada města Vracova schvaluje žádost vedoucí příspěvkové organizace Veřejně prospěšných 
služeb Vracov, paní Květoslavy Hubáčkové, o použití fondu odměn ve výši 163.000 Kč 
k výplatě odměn za rok 2020 pracovníkům Veřejně prospěšných služeb Vracov. 
 

10) Rada města Vracova souhlasí s uvolněním částky 88.151 Kč z rozpočtu města z kapitoly 702 
vodní hospodářství a současně se zvýšením příspěvku pro VPS Vracov o částku 88.151 Kč           
za provedení stavebních úprav u budovy Městského úřadu ve Vracově v ulici Radniční. 

 
11) Rada města Vracova bere na vědomí žádost manželů XXX a XXX o odprodej pozemku parc. 

č. 838/3 – ostatní plocha v obci a katastrálním území Vracov a neschvaluje zveřejnění 
záměru prodeje pozemku parc. č. 838/3 - ostatní plocha o výměře   67 m2 v obci                      
a katastrálním území Vracov. 
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12) Rada města Vracova bere na vědomí vyjádření E.ON Distribuce, a. s. ze dne 18. 11. 2020 ve 

věci podání vysvětlení k navrhnuté výši úhrady za zřízení věcného břemene spočívajícího 
v umístění distribuční soustavy – kabelová vedení VN, telekomunikační síť (HDPE chráničky), 
kabelová vedení NN, přípojkové skříně-pilíře, rozpojovací skříně-pilíře, uzemnění na částech 
pozemků parc. č. 4941/55, 3493, 4943/1, 4924, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 
4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4908/2, 4908/1, 4907, 4906, 4905/2, 4898/1, 
4899/1, 3409 a 3408/1 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. pro stavbu 
„Vracov, Olšíčka, rozš.VN,TS,NN,Město“) a vzhledem k tomu, že navrhovaná výše úhrady za 
zřízení věcného břemene se odchyluje od schváleného ceníku města Vracova doporučuje 
Rada města Vracova Zastupitelstvu města Vracova schválit uzavření smlouvy o shora 
uvedeném budoucím věcném břemenu za E.ONem navrhovanou úhradu ve výši 131.916 Kč, 
což je z navrhovaných variant cena nejvýhodnější a tato částka činí dvojnásobek ocenění 
v aplikaci PLUTO-OLT. 
Zvolením této výše úhrady nedojde k pokřivení cen (nárůstu výše úhrady) za jednorázové 
náhrady za věcná břemena u běžných přípojek umístěných na obecních pozemcích z důvodu 
připojení jednotlivých RD, ani k časovým průtahům při zasíťování pozemků a připojení v nové 
lokalitě Olšíčka. 

 
13) Rada města Vracova ukládá starostovi města Jaromíru Repíkovi, radnímu Ing. Janu 

Martinkovi a Mgr. Lucii Křivákové projednat s E.ON možné doplnění stávajících „Pravidel pro 
zřizování věcných břemen k nemovitému majetku města Vracova v souvislosti s energetickým 
zákonem“ schválených Zastupitelstvem města Vracova dne 12. 9. 2014 a účinných od dne   
13. 9. 2014 o doplnění o výši úhrad na případné akce při obnově sítí, resp. přeložek některých 
úseků, např. i poruchového vedení VN z důvodu pádu stromů apod.  

 
14) Rada města Vracova schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 14 v domě 

zvláštního určení DPS Vracov čp. 1590 s XXX, bytem Luční 1590, Vracov, a to dohodou ke 
dni 30. 11. 2020. 
 

15) Rada města Vracova schvaluje na základě žádosti Veřejně prospěšných služeb Vracov 
provozní dobu a ceník kluziště na sezónu 2020/21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


