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

V Ý P I S  

 usnesení z 50. schůze Rady města Vracova konané dne 1.10.2020   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 50. schůze Rady města Vracova. 

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

RM ověřil pan Mgr. Zdeněk Hlavsa a nevznesl žádnou připomínku. Zápis se tím považuje za 
schválený. 
 

3) Rada města Vracova bere na vědomí zprávu „Hospodaření VPS“, kterou osobně přednesla 
paní Květoslava Hubáčková, vedoucí Veřejně prospěšných služeb Vracov, příspěvkové 
organizace. 
 

4) Rada města Vracova neschvaluje žádost pana Stanislava Finka, IČ 10576410, Těšice 582, 
696 19 Mikulčice, o pronájem veřejného prostranství ve městě za účelem provozování 
zábavných atrakcí ve dnech 16. - 18. 10. 2020.  
 

5) Rada města Vracova bere na vědomí informaci paní Ivany Vaverkové, ředitelky mateřské 
školy ve Vracově, o zrušení 2 kusů prolézaček instalovaných na zahradě mateřské školy 
v rámci projektu MND Hodonín z důvodu nevyhovující bezpečnosti na základě revizní zprávy 
pana Ing. Slavíka, bezpečnostního technika. 
 

6) Rada města Vracova ruší usnesení č. 47. bod 2 ze dne 24. 8. 2020 - „Rada města Vracova 
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 07.07. 2020 mezi Městem Vracov, 
náměstí Míru 202, 696 42 Vracov, IČ 00285498, a společností MSO servis spol. s r. o.,         
se sídlem Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov, IČ 49971379, v rámci veřejné zakázky 
„Stavební úpravy + nástavba části MZŠ Vracov.“ Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 4 Cena díla                 
a podmínky pro změnu sjednané ceny. Při dodatečné kontrole smluvního rozpočtu ze strany 
poskytovatele dotace, byly zjištěny v hlavním stavebním rozpočtu duplicitní položky, které 
vznikly vlivem importu dat dílčího podrozpočtu v rámci sjednocování dílčích podrozpočtů 
s hlavním stavebním rozpočtem. Jedná se o změny závazků ze smlouvy uvedené ve 
Změnovém listu č. 1, mající charakter ustanovení „de minimis“ podle § 222 odst. 4 zákona     
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 
 

7) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2020 
uzavřenou mezi Městem Vracov a MSO servis spol. s r. o., IČ 49971379, se sídlem 
Svatoborská 591/87, Kyjov, kterým se mění čl. 4 odst. 4.1.1. smlouvy - cena díla veřejné 
zakázky „Stavební úpravy + nástavba části MZŠ Vracov“ z původního znění: „Cena díla bez 
DPH 19.998.500 Kč, DPH 21% 4.199.685 Kč, Cena díla celkem vč. DPH 24.198.185 Kč“ na 
nové znění: „Cena díla celkem bez DPH 19.914.975,05 Kč, DPH 21% 4.182.144,76 Kč, Cena 
díla celkem vč. DPH 24.097.119,81 Kč“, % vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222        
odst. 4 ZZVZ (ZL č.1) 0,42%<15,00%“, a to z důvodu, že při dodatečné kontrole smluvního 
rozpočtu ze strany poskytovatele dotace byly zjištěny v hlavním stavebním rozpočtu duplicitní 
položky, které vznikly vlivem importu dat dílčího podrozpočtu v rámci sjednocování dílčích 
podrozpočtů s hlavním stavebním rozpočtem. V rozpočtu S4a.SO 01.R01 Stavební úpravy     
+ nástavba části MZŠ Vracov jsou pak položky celého dílu M46 neplatné (jedná se o položky   
č. 499-521 v celkové hodnotě 83.524,95 Kč bez DPH). Jedná se o změny závazků ze smlouvy 
uvedené ve Změnovém listu č. 1 mající charakter ustanovení „de minimis“ podle § 222 odst.   
4 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

8) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-001040018461/001-MPEL                
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění distribuční soustavy  
– kabel NN (5 m), nadzemní vedení (72 m) na části pozemku parc. č. 1485 v obci a k. ú. 
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Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu ve výši celkem 23.100 Kč 
(stavba: „Vracov, Ernestovská, úpr.NN,XXX“). 
 
 

9) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností ZAFIN 
group s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 29244234, na administraci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Komplexní pojištění města Vracov a jeho organizací“ a dále společnosti 
ZAFIN group s.r.o. uděluje plnou moc k administraci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Komplexní pojištění města Vracov a jeho organizací“ a na veškerou komunikaci s dodavateli 
v souvislosti s touto administrací. 
 

10) Rada města Vracova schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Vracov a spolkem 
Kyjovské Slovácko v pohybu, IČ 26659778, se sídlem 697 01 Kyjov, Masarykovo náměstí    
13, podle ustanovení § 2055 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, o poskytnutí 
finančního daru ve výši 91.240 Kč pro účely podpory činnosti místní akční skupiny Kyjovské 
Slovácko v pohybu.  
 

11) Rada města Vracova vydává v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, jako vnitřní předpis Pravidla pro zajištění přístupu                          
k informacím. 
 

12) Rada města Vracova ukládá starostovi města jednat s Odborem životního prostředí                        
a územního plánování Městského úřadu Kyjov o úpravách Územního plánu města Vracov. 
Termín do: 31.10.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 
 
 
 
 
 


