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

 

 
 

V Ý P I S  

 usnesení z 52. schůze Rady města Vracova konané dne 2.11.2020   

 

 
1) Rada města Vracova schvaluje program 52. schůze Rady města Vracova. 

 
2) Rada města Vracova bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé rady. Zápis z minulé schůze 

RM ověřil pan Petr Fridrich a nevznesl žádnou připomínku. Zápis se tím považuje za 
schválený. 
 

3) Rada města Vracova bere na vědomí zprávu „Příprava rozpočtu města na rok 2021“, kterou 
předložila účetní Bc. Petra Šťastná. 
 

4) Rada města Vracova bere na vědomí vyjádření finančního výboru k „Návrhu rozpočtu města 
na rok 2021“, který předložil předseda výboru Mgr. Bronislav Chovanec. 
 

5) Rada města Vracova schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru za rok 2020 
účinkujícím při obřadech komise Rady města Vracova - Sboru pro občanské záležitosti, dle 
předloženého návrhu. 
 

6) Rada města Vracova s odvoláním na Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory 
JMK pro rok 2019 – 2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v JMK schvaluje 
poskytnutí peněžního příspěvku Oblastní charitě Rajhrad ve výši 8% výměry pro obec dle 
předloženého přehledu péče poskytnuté občanům naší obce v období od října 2019 do září 
2020 v částce 480 Kč. 
 

7) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 3113/1 v obci a k. ú. Vracov s manž. XXX a XXX, bytem Vracov – provedení stavby 
vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 1131, který je součástí pozemku parc. č. 3193 v ul. 
Dlouhá v obci a katastrálním území Vracov, a to překopem za jednorázovou úhradu ve výši 
1.920 Kč. 

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

parc. č. 3114/1 v obci a k. ú. Vracov s XXX, bytem Vracov, XXX bytem Vracov a XXX, bytem  
Vracov – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 1423, který je součástí 
pozemku parc. č. 2601 v ul. Lipinská v obci a katastrálním území Vracov. 

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

parc. č. 230/1 v obci a k. ú. Vracov s XXX, bytem Vracov – provedení stavby „Předláždění 
stávající zpevněné plochy – vjezdu a rozšíření“ k rodinnému domu čp. 1166, který je součástí 
pozemku parc. č. 219 v ul. Komenského v obci a katastrálním území Vracov. 
 

10) Rada města Vracova bere na vědomí žádost o 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                       
a o prodloužení pachtu dle pachtovní smlouvy ze dne 15. 12. 2017 uzavřené mezi Městem 
Vracov a Vinařství Mikrosvín Mikulov a. s., IČ: 26950600, se sídlem Nádražní 980/29, Mikulov, 
jejímž předmětem je propachtování pozemků parc. č. 3753/401, 3753/201, 3953/2, 3955/60      
a 3751/270 v obci a k. ú. Vracov, na dobu určitou z důvodu stáří a stavu vinice a potřeby 
vyklučení staré vinice a výsadby nové vinice. Rada města Vracova navrhuje snížení doby 
pachtu z 25 let na 20 let (1.1.2021 do 31.12.2040).  
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11) Rada města Vracova bere na vědomí znalecký posudek č. 5165-152/2020 ze dne                
22. 10. 2020 o stanovení obvyklého nájemného za užívání pozemků parc. č. 1354/29               
a 1354/33 v obci a k. ú. Vracov ve výši 6.210 Kč/ročně (27 Kč/m2/rok) a ukládá starostovi 
města Vracova zaslat vlastníku pozemků opětovně návrh dodatku, kterým dojde k prodloužení 
nájmu za cenu dle uvedeného znaleckého posudku se způsobem úhrady nájemného jako 
doposud, tzn. nájemné + roční inflace vždy do 5. ledna toho roku, na který je nájemné hrazeno. 

 
12) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MUVR-1096/2020 

ze dne 11. 8. 2020 mezi Městem Vracov a K+S, spol. s r. o., IČ: 25522973, se sídlem Kasárna 
1505, 696 81 Bzenec, kterým se mění čl. 5 odst. 5.1. smlouvy - cena za dílo „Modernizace 
kanceláří v objektu Radnice ve Vracově“ z původního znění: „Cena díla bez DPH 2.130.085,78 
Kč, DPH 21% 447.318,01 Kč, Cena celkem vč. DPH 2.577.403,79 Kč“ na nové znění: „Cena 
díla bez DPH 2.176.304,82 Kč, DPH 21% 457.024,01 Kč, Cena celkem vč. DPH 2.633.328,83 
Kč“, a to z důvodu upřesnění prací – vícepráce a méněpráce dle Přílohy ze dne 27.10.2020, 
která tvoří nedílnou součást dodatku č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 
 
 
 
 
 
 


