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

 

 

V Ý P I S  

 usnesení z 53. schůze Rady města Vracova konané dne 12.11.2020   

 

 
1) Rada města Vracova schvaluje program 53. 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 schvaluje „Návrh rozpočtu města na rok 2021“ a doporučuje jej ke 
schválení na nejbližším zasedání ZM. 
 

4) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu o činnosti škol za školní rok 2019/2020“, které 
předložili ředitelka MŠ Vracov a ředitelé MZŠ Vracov a ZUŠ Vracov. 
 

5) Rada města Vracova schvaluje výplatu odměn za druhé pololetí roku 2020 vedoucím 
školských příspěvkových organizací města Vracova dle předloženého návrhu. 
 

6) Rada města Vracova schvaluje žádost paní Ivany Vaverkové, ředitelky Mateřské školy 
Vracov, okres Hodonín, příspěvkové organizace, o čerpání finančních prostředků z rozpočtu 
města na výplatu náhrady mzdy v prvních 14 dnech nemoci zaměstnanců z důvodu vyčerpání 
finančních prostředků poskytnutých krajem pro tyto účely. K navýšení rozpočtu příspěvkové 
organizace nedojde, pouze bude čerpána náhrada mzdy z dotace města. 
 

7) Rada města Vracova schvaluje nákup digitálního projektoru typu Panasonic PT-MZ670EJ pro 
letní i kamenné kino ve Vracově dle nejvýhodnější nabídky od prodejce IBS s.r.o.,                 
IČ 60755881, náměstí Míru 203, 696 42 Vracov, za cenu 129.000 Kč bez DPH. 
 

8) Rada města Vracova schvaluje žádost spolku Malovaný kraj, z.s., IČ 27010511                      
o jednorázový finanční příspěvek na vydávání nekomerčního národopisného a vlastivědného 
časopisu Slovácka s názvem Malovaný kraj v roce 2021 ve výši 3.000 Kč. 
 

9) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku 
„Komplexní pojištění města Vracov a jeho organizací“ administrátorem ZAFIN group s.r.o. 
pojišťovnám dle zadávací dokumentace včetně příloh a schvaluje zadávací dokumentaci             
k veřejné zakázce „Komplexní pojištění města Vracov a jeho organizací“.  
 

10) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Vracov – kanalizace v ulici Drahy“ a jmenuje tříčlennou komisi pro výběrové řízení 
pro veřejnou zakázku „Vracov – kanalizace v ulici Drahy“ ve složení Jaromír Repík, Ing. Petr 
Loprais, Mgr. Zdeněk Hlavsa (náhradník: Ing. Ludmila Polešovská) a schvaluje zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce „Vracov – kanalizace v ulici Drahy“ a návrh smlouvy o dílo do 
zadávací dokumentace včetně výše smluvních pokut a výše úroků z prodlení, to vše 
v předloženém znění dle přílohy, kterou tvoří zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy.  
 

11) Rada města Vracova schvaluje výsledek provedeného poptávkového řízení na akci: 
Projektová dokumentace „Lávka pro pěší, ulice Okružní, Vracov“; nejvýhodnější nabídku 
předložil J2L Consult s. r. o., IČ 29211123, se sídlem Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín,           
s nabídkovou cenou 80.000 Kč Kč bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi 
Městem Vracov a J2L Consult s. r. o., IČ 29211123, se sídlem Brandlova 2536/36, 695 01 
Hodonín dle provedeného poptávkového řízení na akci „Lávka pro pěší, ulice Okružní, 
Vracov“ za nabídkovou cenu 80.000 Kč bez DPH.  
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12) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 1 k pachtovní 

smlouvě, kterým dojde k prodloužení doby pachtu na dobu 25 let (1. 1. 2021 do 31. 12. 2045) 
a k udělení souhlasu s vyklučením staré vinice a výsadbou nové vinice na pozemcích parc. č. 
3953/2 a 3955/60 v obci a k. ú. Vracov, to vše z důvodu stáří a stavu vinice a potřeby 
vyklučení staré vinice a výsadby nové vinice. 
 

13) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru propachtování pozemku parc. č. 944 – 
orná půda o výměře 1451 m2 a pozemku parc. č. 4841/46 – orná půda o výměře 426 m2 
v obci a katastrálním území Vracov za účelem provozování zemědělské činnosti – pro potřeby 
zemědělské výroby, a to od 1. 2. 2021 na dobu určitou 5 let s výpovědní lhůtou 6 měsíců za 
pachtovné ve výši 2.500 Kč/hektar/rok, tj. celkem 469 Kč/ročně. 
 

14) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích 
parc. č. 1717/2, 2773 a 2769 v obci a k. ú. Vracov s manž. XXX a XXX, bytem Ježov čp. 251 – 
provedení stavby sjezdu a zpevněných ploch k plánované novostavbě „Rodinný dům na 
pozemku parc. č. 1719/2, 1717/1, 1717/2, 2773, 2769 v k. ú. Vracov“ v ul. Okružní v obci a 
katastrálním území Vracov. 
 

15) Rada města Vracova schvaluje pořízení „Generelu navrhovaných opatření v boji proti suchu“ 
na základě předložené nabídky zpracované spolkem Voda lidé krajina z.s., IČ 09325743, se 
sídlem U Leskavy 781/25, 625 00 Brno. 
 

16) Rada města Vracova bere na vědomí souhlas Drážního úřadu se sídlem Nerudova 1, 779 00 
Olomouc, se zrušením stávajícího železničního přejezdu ev.č. P7939 (ul. Jiráskova) 
v železniční trati Brno – Veselí nad Moravou. 
 

17) Rada města Vracova schvaluje žádost XXX o jednorázový finanční příspěvek ve výši 10.000 
Kč na vydání publikace o životě a díle pana Františka Kudláče, malíře, grafika, pedagoga, 
divadelního a filmového režiséra, který prožil dětství ve Vracově. Publikaci vydává Kyjovské 
Slovácko v pohybu, z.s., IČ 26659778  
 

18) Rada města Vracova souhlasí s využitím stěny na dětském hřišti v Mlýnské ulici pro malby 
typu street art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 
 
 
 
 

 


