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

 
 

V Ý P I S  

 usnesení z 46. schůze Rady města Vracova konané dne 13.8.2020   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 46. schůze Rady města Vracova. 
 

2) Rada města Vracova bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé rady. Zápis z minulé schůze 
RM ověřil pan Ing. Jan Martinek a nevznesl žádnou připomínku. Zápis se tím považuje za 
schválený. 
 

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

4) Rada města Vracova bere na vědomí zprávu s výsledky hospodaření za poslední sezónu na 
kluzišti, kterou předložila vedoucí Veřejně prospěšných služeb Vracov paní Květoslava 
Hubáčková. 
 

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 první pololetí 
roku 2020 předsedům a členům komisí Rady města Vracova, kteří nejsou členy zastupitelstva, 
dle předloženého návrhu. 
 

6) Rada města Vracova souhlasí se zvýšením příspěvku pro VPS Vracov o částku 12.498 Kč           
a současně se snížením výdajů z rozpočtu města z kapitoly 710 komunikace o částku     
12.498 Kč za provedení montáže 1 ks dopravního značení a dodatkové tabule u Smuteční 
síně v ul. Baráky a za montáž 2 ks dopravního značení a montáž příčného zpomalovacího 
prahu na vozovce v ul. Stará.  
 

7) Rada města Vracova souhlasí se zvýšením příspěvku pro VPS Vracov o částku 54.339 Kč           
a současně se snížením výdajů z rozpočtu města z kapitoly 739 komunální služby                  
o 54.339 Kč za provedení kamenné zídky a zpevněné plochy pod posezení u vinných sklepů 
v ul. Baráky.  
 

8) Rada města Vracova schvaluje rezervaci hrobového místa č. 2-4-19 na městském hřbitově 
pro společný městský hrob z důvodu případného sociálního pohřbu. 
 

9) Rada města Vracova ukládá Základní umělecké škole Vracov, příspěvkové organizaci, odvod 
části svého fondu investic ve výši 100.000 Kč do rozpočtu města Vracova, a to v souladu        
s § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

10) Rada města Vracova bere na vědomí podnět předsedy SVJ pro dům č.p. 1275, 1276 pana 
XXX.  
 

11) Rada města Vracova neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 4422/7 – orná 
půda o výměře 212 m2 v obci a katastrálním území Vracov za kupní cenu 100 Kč/m2. 
 

12) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3104/28 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, který vznikl dle geometrického plánu č. 2759-
396/2020 z části pozemku parc. č. 3104/1 – trvalý travní porost v obci a katastrálním území 
Vracov, vlastníku stavby garáže nacházející se na pozemku XXX, bytem Úzká 1640, Vracov, 
za kupní cenu 300 Kč/m2, tj. celkem 6.600 Kč. 
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13) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 4833/4 v obci a k. ú. Vracov se XXX Vracov – provedení stavby vodovodní přípojky 
k rodinnému domu čp. 328, který je součástí pozemku parc. č. 794 v ul. Bzenecká v obci a 
katastrálním území Vracov. 
 

14) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 3494/1 v obci a k. ú. Vracov s XXX Vracov – provedení stavby zpevněné plochy, 
sjezdu a přístupového chodníku s odstavným parkovacím stáním k rodinnému domu čp. 1336, 
který je součástí pozemku parc. č. 3483 v ul. Olšíčská v obci a katastrálním území Vracov. 

 
15) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení 

časově neomezené služebnosti inženýrské sítě dle § 1267 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, spočívající v právu zřízení (uložení), provozování, opravování a údržbě 
stavby „Vracov, kanalizace v ulici Drahy“ na části pozemku parc. č. 3508 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX Vracov ve prospěch Města Vracova. 

 
16) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení 

časově neomezené služebnosti inženýrské sítě dle § 1267 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, spočívající v právu zřízení (uložení), provozování, opravování a údržbě 
stavby „Vracov, kanalizace v ulici Drahy“ na části pozemku parc. č. 3506 v obci a k. ú. Vracov 
s manž. XXX Vracov ve prospěch Města Vracova. 

 
17) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení 

časově neomezené služebnosti inženýrské sítě dle § 1267 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, spočívající v právu zřízení (uložení), provozování, opravování a údržbě 
stavby „Vracov, kanalizace v ulici Drahy“ na části pozemku parc. č. 3504 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX, Vracov a XXX Vracov ve prospěch Města Vracova. 

 
18) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení 

časově neomezené služebnosti inženýrské sítě dle § 1267 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, spočívající v právu zřízení (uložení), provozování, opravování a údržbě 
stavby „Vracov, kanalizace v ulici Drahy“ na části pozemku parc. č. 3503 v obci a k. ú. Vracov 
s XXX Vracov ve prospěch Města Vracova. 
 

19) Rada města Vracova schvaluje výsledek provedeného poptávkového řízení na akci: 
„Rekonstrukce el. instalace v 1.P.P. objektu radnice ve Vracově“; nejvýhodnější nabídku 
předložil ELEKTROSTŘEDISKO spol. s r.o., IČ 25536001, se sídlem 696 42 Vracov, náměstí 
Míru 15, s nabídkovou cenou 85.934,71  Kč (bez DPH) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
mezi Městem Vracov a společností ELEKTROSTŘEDISKO spol. s r.o., IČ 25536001, se 
sídlem 696 42 Vracov, náměstí Míru 15, dle provedeného poptávkového řízení na akci 
„Rekonstrukce el. instalace v 1.P.P. objektu radnice ve Vracově“ za nabídkovou cenu 
85.934,71  Kč. 
 

20) Rada města Vracova schvaluje výsledek provedeného poptávkového řízení na akci: „Úprava 
topného zdroje pro budovu MěÚ Vracov“; nejvýhodnější nabídku předložil Radmil CZ s.r.o.,  
IČ 29205506, se sídlem 197 00 Praha 9 – Kbely, Toužimská 588/70, s nabídkovou cenou 
123.718 Kč (bez DPH) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Vracov                   
a společností Radmil CZ s.r.o., IČ 29205506, se sídlem 197 00 Praha 9 – Kbely, Toužimská 
588/70, dle provedeného poptávkového řízení na akci „Úprava topného zdroje pro budovu 
MěÚ Vracov“ za nabídkovou cenu 123.718 Kč. 
 

21) Rada města Vracova schvaluje žádost Moravského rybářského svazu, z.s., pobočného 
spolku Vracov, IČ 70802611, o vyhotovení a instalaci informačních tabulí k přístupům k vodní 
nádrži Rašelina v počtu min. 3 kusů. Instalací informačních tabulí by se měla zlepšit 
informovanost rybářů, kteří porušují OZV č. 2/2012. 
 

22) Rada města Vracova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s XXX Vracov o pronájmu částí 
pozemků parc. č. 1155/1 a 1155/3 – orná půda o výměře cca 17,5 m2 v obci a k. ú. Vracov dle 
grafické přílohy za účelem užívání částí pozemků jako odstavné plochy pro parkování 
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osobního automobilu za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok, tj. 350 Kč/rok, a to na dobu určitou 5 
let od podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
 

23) Rada města Vracova ruší poptávkové řízení na akci: „Oprava venkovní fasády a okapových 
chodníků na schodišti a spojovacím krčku do bytů čp. 1335 na pozemku parc. č. 1156/1 k. ú. 
Vracov“. 
 

24) 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 a 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 za 
nabídkovou cenu 30.070 Kč. 
 

25) Rada města Vracova schvaluje termín konání kempu Tenisového klubu Vracov, z.s. ve dnech 
17.8. – 21.8.2020. V případě, že nebudou dodrženy všechny podmínky stanovené Radou 
města Vracova, kempy se nebudou konat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 
 
 
 
 
 
 


