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

 
 

V Ý P I S  

 usnesení z 51. schůze Rady města Vracova konané dne 15.10.2020   

 

 
1) Rada města Vracova schvaluje program 51. schůze Rady města Vracova. 

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

RM ověřil pan Martin Lunda a nevznesl žádnou připomínku. Zápis se tím považuje za 
schválený. 
 

3) Rada města Vracova bere na vědomí zprávu „Kulturní činnost ve městě“, kterou za 
organizační složku předložila paní Jana Fridrichová, vedoucí Městského kulturního klubu 
Vracov. 
 

4) Rada města Vracova uděluje děkovný list s finančním darem ve výši 3.000 Kč panu XXX za 
práci v oblasti dobrovolnické činnosti. 

 

5) Rada města Vracova schvaluje uzavření darovací smlouvy o přijetí neúčelového finančního 
daru ve výši 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun) od (dárce) společnosti Šroubárna Kyjov, spol. 
s r.o., IČ 42293588, se sídlem Jiráskova 987/50, 697 01 Kyjov (obdarovanému) Mateřské 
škole Vracov, okres Hodonín, příspěvkové organizaci, podle ust. § 2055 a násl. zákona         
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 

6) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 2111 v obci a k. ú. Vracov s XXX a XXX, bytem Vracov – provedení stavby vodovodní 
přípojky k rodinnému domu čp. 848, který je součástí pozemku parc. č. 1967 v ul. B. Němcové 
v obci a katastrálním území Vracov. 

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

parc. č. 855/1 v obci a k. ú. Vracov s XXX, bytem Vracov – provedení stavby vodovodní 
přípojky k rodinnému domu čp. 180, který je součástí pozemku parc. č. 433 v ul. Vlkošská      
v obci a katastrálním území Vracov. 

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

parc. č. 314/28 v obci a k. ú. Vracov s XXX, bytem, Vracov – provedení stavby zpevněné 
plochy, sjezdu a přístupového chodníku k rodinnému domu čp. 1404, který je součástí 
pozemku parc. č. 57 v ul. Mlýnská v obci a katastrálním území Vracov. 

 
9) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. 1030054717/005 o smlouvě budoucí            

o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabel NN (64m) na 
částech pozemků parc. č. 1774/1 a 2769 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce,     
a. s. za jednorázovou úplatu ve výši celkem 19.200 Kč (stavba: „Vracov, V Koutě, rozš. kNN, 
XXX“); tato smlouva z důvodu změny plánované trasy nahrazuje formou novace dle § 1902 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, původní smlouvu ze dne 24. 2. 2020. 

 
10) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-001040017735/001-MPEL                 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění distribuční soustavy – 
kabel NN (13m) na částech pozemků parc. č. 4419/2 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu ve výši celkem 3.900 Kč (stavba: „Vracov, Polní, úpr. 
NN, XXX“). 

 
11) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-014330064448/001 o zřízení 

věcného břemene – služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
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opravování a údržbě distribuční soustavy – venkovní vedení NN, sloup pro vedení NN na části 
pozemku parc. č. 855/1 v obci a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 2793-20869/2020 ve 
prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu 16.900 Kč (stavba: „Vracov, nám. 
Míru, úprava NN, XXX“, dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene              
č. 1040017713/001 ze dne 6. 2. 2020) 

 
12) Rada města Vracova schvaluje výsledek provedeného poptávkového řízení na akci: „Systém 

automatických závlah tenisových kurtů ve Vracově“; nejvýhodnější nabídku předložil Ladislav 
Doseděl, IČ 61712001, se sídlem 687 05 Jalubí 281, s nabídkovou cenou 205.643 Kč včetně 
DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Vracov a Ladislavem Dosedělem,    
IČ 61712001, se sídlem 687 05 Jalubí 281 dle provedeného poptávkového řízení na akci 
„Systém automatických závlah tenisových kurtů ve Vracově“ za nabídkovou cenu 205.643 Kč 
včetně DPH.  
 

13) Rada města Vracova bere na vědomí žádost T PROJEKT AED, s. r. o., IČ: 04679199, se 
sídlem Lanžhotská 3448/2, Břeclav, o prodloužení termínu pro zpracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby „Projektová dokumentace – Stavební úpravy objektu 
zázemí městského stadionu“ z důvodu důsledků způsobených nouzovým stavem vyhlášeným 
Vládou ČR a schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1i/2018 – „Projektová 
dokumentace – Stavební úpravy objektu zázemí městského stadionu“ ze dne 13. 3. 2018 
mezi Městem Vracov a T PROJEKT AED, s. r. o., IČ: 04679199, se sídlem Lanžhotská 
3448/2, Břeclav, kterým se prodlužuje termín uvedený v čl. 2 odst. 2.4. smlouvy pro zhotovení 
a předání projektové dokumentace pro provedení stavby do 31. 10. 2020. 

 
14) Rada města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Městem Vracov a Prosto 

interiér s. r. o., IČ: 03171906, se sídlem Němčany 307, 684 01 Slavkov u Brna dle 
provedeného výběrového řízení na dodávky „Dodávka nábytku MZŠ Vracov“ za nabídkovou 
cenu 1.439.164 Kč bez DPH Kč, DPH 302.224 Kč, cena včetně DPH 1.741.388 Kč.  
 

15) Rada města Vracova bere na vědomí žádost manželů XXX a XXX, bytem Vracov                  
o odkoupení části pozemku parc. č. 4422/7 – orná půda  o výměře 51 m2 v obci a k. ú. 
Vracov, žádost XXX, bytem Vracov a XXX, bytem Vracov o odkoupení části pozemku parc. č. 
4422/7 – orná půda o výměře 51 m2 v obci a k. ú. Vracov a žádost XXX, bytem Plzeň a XXX, 
bytem Praha 3 o odkoupení části pozemku parc. č. 4422/7 o výměře 50 m2 v obci a k. ú. 
Vracov a neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 4422/7 – orná půda 
v obci a katastrálním území Vracov, a to z  důvodu nemožnosti vydání souhlasu s dělením 
pozemku z důvodu budoucí nepřístupnosti okolních pozemků (dle § 12 odst. 1 písm. b) 
vyhlášky č. 503/2006 Sb. a § 82 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) a s ohledem na § 
38 zákona č. 128/2000 Sb.,          o obcích. 

 
16) Rada města Vracova schvaluje výsledek provedeného poptávkového řízení na akci: „Práva 

k užívání software“; nejvýhodnější nabídku pro elektronickou spisovou službu městského 
úřadu předložila společnost DATAB consult s.r.o., IČ 25552783, se sídlem 686 01 Uherské 
Hradiště, Josefa Stancla 151, s nabídkovou cenou 40.614 Kč bez DPH a nabídku softwaru 
pro účetnictví  příspěvkových organizací předložila společnost ALIS, spol. s r.o., IČ 00672416, 
se sídlem 470 01 Česká Lípa, Mariánská 538/21, s nabídkovou cenou dle tabulky podle 
příspěvkových organizací v Kč bez DPH a schvaluje uzavření smluv mezi Městem Vracov       
a výše uvedenými společnostmi.  
 

17) Rada města Vracova ukládá starostovi města projednat se sklepníky možnost pronájmu částí 
pozemku (viz bod č.15) v lokalitě Cihelná. 
Termín: do 31.11.2020 
 
 
 

Zapsala: Jana Sádovská 


