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

 
 

V Ý P I S  

 usnesení z 49. schůze Rady města Vracova konané dne 16.9.2020   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 49. 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 souhlasí se zvýšením příspěvku pro VPS Vracov o částku 48.253 Kč           
a současně se snížením výdajů z rozpočtu města z kapitoly 739 komunální služby o 48.253 
Kč za provedení opravy cihlové zdi v areálu Domu dětí a mládeže Vracov po živelné události 
ze dne 13. 06. 2020.  
 

4) Rada města Vracova souhlasí se zvýšením příspěvku pro VPS Vracov o částku 47.156 Kč           
a současně se snížením výdajů z rozpočtu města z kapitoly 710 komunikace o 47.156 Kč za 
provedení úpravy pozemku vedle MZŠ Vracov a zpevnění plochy pro parkování.  
 

5) Rada města Vracova bere na vědomí žádost Nadace Partnerství se sídlem Údolní 33,        
602 00 Brno, o spolupráci ve věci údržby značení Moravské vinné stezky a souhlasí 
s návrhem úpravy trasy i s příspěvkem na úhradu části nákladů oprav ve výši 40 % 
z celkových nákladů, tedy 2.677,49 Kč vč. DPH. 
 

6) Rada města Vracova ruší usnesení č. 46. bod 24 ze dne 13. 8. 2020  - „ Rada města Vracova 
schvaluje výsledek provedeného poptávkového řízení na pořízení 5 kusů šatních skříní pro 
zaměstnance Domu s pečovatelskou službou ve Vracově; nejvýhodnější nabídku předložil 
Vratislav Veselý, TRUHLÁŘSTVÍ, IČ 67003974, se sídlem 696 42 Vracov, Drahy 154, 
s nabídkovou cenou 30.070 Kč (včetně DPH) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi 
Městem Vracov Vratislavem Veselým, TRUHLÁŘSTVÍ, IČ 67003974, se sídlem                  
696 42 Vracov, Drahy 154 dle provedeného poptávkového řízení na pořízení 5 kusů šatních 
skříní pro zaměstnance Domu s pečovatelskou službou ve Vracově.“ 
 

7) Rada města Vracova schvaluje výsledek provedeného poptávkového řízení na pořízení         
5 kusů šatních skříní pro zaměstnance Domu s pečovatelskou službou ve Vracově; 
nejvýhodnější nabídku předložil Vratislav Veselý, TRUHLÁŘSTVÍ, IČ 67003974, se sídlem 
Drahy 154, Vracov, s nabídkovou cenou 30.070 Kč (včetně DPH) a schvaluje uzavření kupní 
smlouvy mezi Městem Vracov Vratislavem Veselým, TRUHLÁŘSTVÍ, IČ 67003974, se sídlem 
Drahy 154, Vracov dle provedeného poptávkového řízení na pořízení 5 kusů šatních skříní pro 
zaměstnance Domu s pečovatelskou službou ve Vracově. 
 

8) Rada města Vracova schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 6 v domě 
zvláštního určení DPS Vracov čp. 1590 s XXX dohodou ke dni 30. 9. 2020. 

 
9) Rada města Vracova schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 8 v domě 

zvláštního určení DPS Vracov čp. 1590 s XXX dohodou ke dni 30. 9. 2020. 
 

10) Rada města Vracova schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 11 v domě 
zvláštního určení DPS Vracov čp. 1590 s XXX dohodou ke dni 30. 9. 2020. 

 
11) Rada města Vracova schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu č. 11 v domě 

zvláštního určení DPS Vracov čp. 1590 s XXX, bytem Spojovací 706, Vracov, a to na dobu 
určitou od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. 
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12) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 3421/4 v obci a k. ú. Vracov s XXX, bytem Vracov – provedení stavby kanalizační 
přípojky a sjezdu k rodinnému domu, který je součástí pozemku parc. č. 1593 v ul. Drahy v 
obci a katastrálním území Vracov. 

 
13) Rada města Vracova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne             

16. 9. 2019 uzavřené mezi Městem Vracov a XXX, bytem Vracov, kterým se pro úhradu 
pachtovného ve výši 9.085 Kč za období od 16. 9. 2019 do 16. 9. 2020, splatného dle čl. IV. 
smlouvy v plné výši zpětně vždy k 1. říjnu příslušného kalendářního roku (tzn. k 1. 10. 2020), 
stanovuje splátkový kalendář o šesti splátkách, každá ve výši 1.514 Kč se splatností každé 
splátky vždy k posledními dni v měsících 10/2020 až 03/2021, a to z důvodu tíživé životní 
situace a insolvence. 

 
14) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene - služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – sdělovacího vedení pro stavbu 
„Technická infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov – SO 403“ na částech pozemků   
parc. č. 3742/1, 3742/8 a 3742/9 v obci a k. ú. Vracov za jednorázovou úplatu ve výši celkem 
339,08 Kč bez DPH (k částce bude připočten koeficient inflace platný k datu předložení 
geometrického plánu) mezi ŘSD  ČR jako povinným a Městem Vracov jako oprávněným 
z věcného břemene. 

 
15) Rada města Vracova souhlasí se sloučením parcel a se změnou druhu pozemku a způsobu 

využití pozemku dle Protokolů o výsledku revize údajů katastru nemovitostí č. 2490, 2476, 
2567, 2509, 2475, 2489, 2492, 2485, 2494. 
 

16) Rada města Vracova ukládá starostovi města Vracova objednat znalecký posudek o ceně 
pozemků parc. č. 3731/152 a 3731/158 v obci a k. ú. Vracov. 
 

17) Rada města Vracova schvaluje výsledek provedeného poptávkového řízení na akci: „Výměna 
2 ks kotlů v budově mateřské školy ve Vracově, ul. Okružní 1335, 696 42 Vracov“; 
nejvýhodnější nabídku předložila společnost Radmil CZ s. r. o., IČ 29205506, se sídlem 
Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely, s nabídkovou cenou 246.775 Kč včetně DPH       
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Vracov a Radmil CZ s. r. o., IČ 29205506, 
se sídlem Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely dle provedeného poptávkového řízení 
na akci „Výměna 2 ks kotlů v budově mateřské školy ve Vracově, ul. Okružní 1335,                  
696 42 Vracov“ za nabídkovou cenu 246.775 Kč včetně DPH. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 
 
 
 
 
 


