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

 

 
 

V Ý P I S  

 usnesení z 43. schůze Rady města Vracova konané dne 2.7.2020   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 43. 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 schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Zkvalitnění poskytovaných služeb Informačního 
centra města Vracova v roce 2020“ ve výši 44.700 Kč. 
 

4) Rada města Vracova uděluje děkovný list a věcný dar v hodnotě 3.000 Kč paní XXX za 
celoživotní zásluhy a činnost v oblasti kultury ve Vracově. 
 

5) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku 
„Pojištění městských lesů Vracov“ a jmenuje tříčlennou komisi pro výběrové řízení pro 
veřejnou zakázku „Pojištění městských lesů Vracov“ ve složení starosta města, tajemnice 
MěÚ, vedoucí odboru hospodářsko-správního MěÚ (náhradníci: místostarosta) a schvaluje 
zadávací dokumentaci     k veřejné zakázce „Pojištění městských lesů Vracov“.  
 

6) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku „Dodávka nábytku MZŠ Vracov“ a jmenuje tříčlennou komisi pro výběrové řízení pro 
podlimitní veřejnou zakázku „Dodávka nábytku MZŠ Vracov“ ve složení ředitel MZŠ Vracov, 
starosta města, tajemnice MěÚ (náhradníci: místostarosta) a schvaluje zadávací 
dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce „Dodávka nábytku MZŠ Vracov“ 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.  

 

7) Rada města Vracova schvaluje výsledek provedeného poptávkového řízení na veřejnou 
zakázku „Výměna části oken v objektu ZUŠ čp. 48 Vracov“; nejvýhodnější nabídku předložila 
společnost AZ OKNA a. s., IČ 26905736, se sídlem 698 01 Veselí nad Moravou, Kollárova 
1693, s nabídkovou cenou 294.480 Kč vč. DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi 
Městem Vracov a AZ OKNA a. s., IČ 26905736, se sídlem 698 01 Veselí nad Moravou, 
Kollárova 1693, dle provedeného poptávkového řízení na zhotovení díla „Výměna části oken 
v objektu ZUŠ čp. 48 Vracov“ za nabídkovou cenu 294.480 Kč. 

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

parc. č. 855/1 v obci a k. ú. Vracov s XXX, Vracov – provedení stavby vodovodní přípojky 
k rodinnému domu čp. 181, který je součástí pozemku parc. č. 436 v ul. Vlkošská v obci         
a katastrálním území Vracov. 

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

parc. č. 1076/1 v obci a k. ú. Vracov s XXX, Vracov – provedení stavby kanalizační přípojky 
k rodinnému domu čp. 1028, který je součástí pozemku parc. č. 1092 v ul. Stará v obci           
a katastrálním území Vracov, a to překopem za jednorázovou úhradu ve výši 1.440 Kč. 

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

parc. č. 896/1 v obci a k. ú. Vracov s XXX, Vracov – provedení stavby vodovodní přípojky 
k rodinnému domu čp. 241, který je součástí pozemku parc. č. 907 v ul. Bzenecká v obci        
a katastrálním území Vracov. 
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11) Rada města Vracova schvaluje prominutí pachtovného ve výši 9.829 Kč za období od        

18. 4. 2019 do 18. 4. 2020 a úroků z prodlení ve výši 0,1% z neuhrazené částky za každý 
započatý den prodlení, dle pachtovní smlouvy uzavřené mezi Městem Vracov a XXX, Vracov 
dne 18. 4. 2018 o propachtování pozemků parc. č. 4836/1 a 4836/288 v obci a k. ú. Vracov,     
a to z důvodu tíživé životní situace a insolvence. 
 

12) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 565 - ostatní 
plocha o výměře 43 m2 v obci a katastrálním území Vracov (nad sklepem) a neschvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 564/2 o výměře cca 13 m2 v obci a katastrálním území Vracov 
vlastníku stavby sociálního zařízení na pozemku a doporučuje oslovit vlastníka stavby 
sociálního zařízení s návrhem na odkoupení stavby sociálního zařízení do vlastnictví města 
Vracova s možností následného dlouhodobého pronájmu současnému vlastníku stavby soc. 
zařízení s výjimkou dnů, kdy jsou v lokalitě Baráky pořádány kulturní akce města (Vracovské 
letní slavnosti, apod.). 
 

13) Rada města Vracova schvaluje žádost Masarykovy základní školy Vracov, příspěvkové 
organizace, o převod finančních prostředků ve výši 63.000 Kč z rezervního fondu do fondu 
investic za účelem koupě elektrické výklopné pánve do školní kuchyně. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 
 
 
 
 
 
 


