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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 44. schůze Rady města Vracova konané dne 23.7.2020  

  

1) Rada města Vracova schvaluje program 44. 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 o stavu dopravy ve městě, kterou přednesl 
starosta města Vracov pan Jaromír Repík. 
 

4) Rada města Vracova bere na vědomí zprávu Městské policie Vracov z měsíčního 
monitoringu kontejnerů na odpady, kterou předložil strážník pan Stanislav Lunga. 
 

5) Rada města Vracova schvaluje žádost Mateřské školy Vracov, okres Hodonín, příspěvkové 
organizace, o povolení výjimky pro školní rok 2020/2021 v souladu s § 23 odst. 5 z. č. 
561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), kdy zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí, 
žáků a studentů stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků                 
a studentů za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti 
školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Kapacita Mateřské školy Vracov 
přitom nebude překročena. 
  

6) Rada města Vracova schvaluje žádost o přehodnocení zařazení ředitelky Mateřské školy 
Vracov, okres Hodonín, příspěvkové organizace, z 10. platové třídy do 11. platové třídy 
v souladu s § 123 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nejpozději od měsíce září 2020.  
 

7) 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 panu XXX ve výši 
3.000 Kč za pořízení kopií archiválií (dokumentů) uložených ve Státním okresním archivu v 
Hodoníně týkajících se města Vracov a jejich následné digitalizace. Zhotovené kopie 
dokumentů včetně datových nosičů budou sloužit pro potřeby badatelské, publikační aj. a 
budou poskytovány výhradně se souhlasem Městského úřadu ve Vracově. Jedná se o kroniku 
„Paměti městyse Vracova“, „Paměti faráře Ludvíka Grygery“ a další (např. Vracov – domovní 
čísla období první republiky a č. p. 1 – 1081). 
 

8) Rada města Vracova schvaluje podání žádosti o dotaci, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR v rámci podpory obcí s 3001 – 10000 obyvateli na „Rekonstrukci stadionu“. 
Výše dotace činí až 60% uznatelných nákladů, maximální výše podpory může činit až 30 mil. 
Kč. Nejzazší termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2022. 
 

9) Rada města Vracova schvaluje opravu kabelové poruchy mezi dvěma stožáry firmou 
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. v areálu Mateřské školy Vracov v rámci akce „Vracov – chodníky 
v areálu MŠ“.  
 

10) Rada města Vracova schvaluje žádost folklórního souboru Marýnka, IČ 22662952,                 
o zapůjčení pivních setů i žádost o finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč na akci „Západ slunce 
s Marýnkou“, kterou soubor pořádá v sobotu 25. 07. 2020 na trávě u lesa v areálu                   
u cyklostezky za Orynkem. 
 

11) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Pořízení hudebního nástroje pro Klub důchodců 
Vracov“ ve výši 25.000 Kč v rámci dotačního programu „Podpora rodinné a seniorské politiky 
na úrovni obcí“ pro rok 2020. O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského 
kraje na svém 31. zasedání, konaném dne 18. 6. 2020, usnesením č. 2720/20/Z31. 
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12) Rada města Vracova schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 9 v domě 
zvláštního určení DPS Vracov čp. 1590 s XXX, Vracov, ke dni 31. 7. 2020. 

 

13) Rada města Vracova s odkazem na existenci důležitého zájmu obce dle § 38 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, kterým je podpora podnikání v mimořádné situaci a zachování 
dobrých mravů ve smluvním vztahu ve smyslu § 2 odst. 3 občanského zákoníku schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10. 5. 2018 uzavřené mezi Veřejně 
prospěšnými službami Vracov, IČ: 47899166 a XXX, IČ: 07043350, se sídlem, Vracov, na 
pronájem nebytových prostor (bufet) v areálu koupaliště v budově čp. 1707, která je součástí 
pozemku parc. č. 1354/80 v obci a k. ú. Vracov - snížení nájemného o 60% za období od 1. 6. 
2020 do 30. 6. 2020, tj. z 10.000 Kč na 4.000 Kč, a to  z důvodu pozdějšího zahájení letní 
sezony na koupališti kvůli nepříznivému počasí; splatnost nájemného za období od 1. 6. 2020 
do 30. 6. 2020 se stanovuje do 10. 8. 2020. 

 

14) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Dodávka nábytku – Modernizace kanceláří v objektu Radnice ve Vracově“                
a jmenuje tříčlennou komisi pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku „Dodávka nábytku – 
Modernizace kanceláří v objektu Radnice ve Vracově“ ve složení tajemnice, místostarosta, 
vedoucí odboru investic (náhradníci: starosta, referentka odboru investic, vedoucí odboru 
hospodářskosprávního) a schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dodávka 
nábytku – Modernizace kanceláří v objektu Radnice ve Vracově“ a návrh kupní smlouvy do 
zadávací dokumentace včetně výše smluvních pokut a výše úroků z prodlení, to vše 
v předloženém znění dle přílohy, kterou tvoří zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy.  

 

15) Rada města Vracova bere na vědomí sdělení XXX ze dne 27. 6. 2020 k pronájmu pozemků 
parc. č. 1354/29 a 1354/33 v obci a k. ú. Vracov.  

 

16) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru uzavření nájemní smlouvy s XXX, bytem, 
Vracov o pronájmu části pozemku 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 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. 

 

17) Rada města Vracova schvaluje výsledek provedeného výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Pojištění městských lesů Vracov“; nejvýhodnější nabídku předložila Generali Česká 
pojišťovna a.s., IČ 45272956, se sídlem 110 00 Praha 1, Spálená 75/16, s nabídkovou cenou 
55.487 Kč (není plátce DPH) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Vracov            
a Generali Českou pojišťovnou a.s., IČ 45272956, se sídlem 110 00 Praha 1, Spálená 75/16, 
dle provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku „Pojištění městských lesů Vracov“ za 
nabídkovou cenu 55.487 Kč/rok. 

 

18) Rada města Vracova souhlasí s vypracováním nezávislého auditu stávajících pojistných 
smluv, které řeší pojistnou ochranu města Vracova, na základě smlouvy o dílo se společností 
Eurovalley s.r.o., IČ 29368324, se sídlem 602 00 Brno, Příkop 838/6.  

 

19) Rada města Vracova bere na vědomí žádost pana Ing. Petra Brichty a schvaluje uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten kuželny“, kterou se 
posune doba plnění o 10 týdnů a cena díla se navýší o 5.000 Kč. Důvodem ke změně doby 
plnění je Vládou ČR vyhlášený nouzový stav a důvodem ke změně ceny díla je dodatečná 
výměna hlavního elektrorozvaděče pro objekt kuželny.  

 

20) Rada města Vracova bere na vědomí žádost pana Ing. Stanislava Brejchy a schvaluje 
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo „Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov“, 
kterou se posune doba plnění do 30. 8. 2020. Důvodem ke změně doby plnění jsou chybějící 
kladná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy.  
 

Zapsala: Jana Sádovská 

 
 
 

 


