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

V Ý P I S  

 usnesení z 42. schůze Rady města Vracova konané dne 18.6.2020   

 

 
1) Rada města Vracova schvaluje program 42. 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 komise mládeže, školství a tělovýchovy, kterou 
předložila Mgr. Petra Martinková, DiS. Rada města Vracova byla seznámena s výsledky 
dotazníkového šetření k volnočasovým aktivitám ve Vracově. Byli vylosováni tři respondenti, 
kteří získají permanentku na vracovské koupaliště pro sezónu roku 2020. 
 

4) Rada města Vracova bere na vědomí informace k projektu „Stavební úpravy + nástavba MZŠ 
Vracov“, kterou předložil pan starosta Jaromír Repík.  
 

5) Rada města Vracova schvaluje výplatu odměn za první pololetí roku 2020 vedoucím 
školských příspěvkových organizací města Vracova dle předloženého návrhu. 
 

6) Rada města Vracova schvaluje žádost starosty Sboru dobrovolných hasičů Vracov                  
pana XXX o vybudování zpevněné náběhové a výběhové plochy (s umístěním čerpadla         
a nádrže s vodou) v areálu městského fotbalového stadionu před dřevěnou hasičskou buňkou. 
 

7) Rada města Vracova neschvaluje žádost jednatele společnosti DADKA VRACOV s.r.o.                      
o udělení výjimky ze zákazu parkování na parkovišti u hřbitova pro 3 osobní vozidla 
zaměstnanců společnosti. Na MěÚ ve Vracově lze zakoupit parkovací karty pro všechna 
parkoviště na území města Vracova.  

 

8) Rada města Vracova schvaluje přijetí daru Pečovatelskou službou Vracov, která je 
organizační složkou Města Vracova, od dárce Prusa Research a. s., 170 00 Praha, Na 
Příkopě 969/33, IČ 06649114. Předmětem daru je 40 kusů ochranných štítů. 
 

9) Rada města Vracova schvaluje přijetí daru Pečovatelskou službou Vracov, která                   
je organizační složkou Města Vracova, od dárce Komerční banky a. s., 114 07 Praha, 
Partyzánská 188/7a, IČ 45317054. Předmětem daru je 20 kusů ochranných roušek. 

 

10) Rada města Vracova bere na vědomí návrh na výstavbu fontánky na náměstí Míru u budovy 
č. p. 1570, kterou předložil pan XXX, a to z důvodu nárůstu turistiky ve městě.  
 

11) Rada města Vracova schvaluje mimořádný finanční výdaj na opravu oplocení ve dvorním 
traktu Domu dětí a mládeže Vracov, které bylo poškozeno poryvem větru v sobotu               
13. 06. 2020. Předpokládaná hodnota nákladů na opravu oplocení je ve výši cca 60 tisíc Kč, 
které budou pokryty rozpočtovým opatřením z kapitoly 740 (rezerva).  
 

12) Rada města schvaluje uvolnění investičních a provozních prostředků příspěvkové organizace 
VPS Vracov ve výši 79.101 Kč na aerifikaci a dosev trávníku hlavního fotbalové hřiště ve 
sportovním areálu, ul. Tyršova 1620 ve Vracově z rozpočtu města z kap. 739 - komunální 
služby. 
 

13) Rada města Vracova schvaluje uzavření dohody o zmocnění se společností Eurovalley 
(pojišťovací makléř) a dále plnou moc i smlouvu o poskytování služeb se společností ZAFIN 
group s.r.o. na administraci veřejné zakázky malého rozsahu „Pojištění lesů města Vracov“. 
 

14) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě ze dne        
19. 02. 2020 se Svazem tělesně postižených Vracov, kterým se rozšiřuje použití příspěvku na 
činnost příjemce v roce 2020 i na organizaci a uskutečnění turnaje v kuželkách pro osoby se 
zdravotním postižením z Vracova, Kyjova a Svatobořic-Mistřína v průběhu letních měsíců roku 
2020. Důvodem je neuskutečnění plánovaného rekondičního pobytu v době nouzového stavu. 
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15) Rada města Vracova schvaluje výsledek provedeného výběrového řízení na zhotovení díla 
„Vracov – chodníky v areálu MŠ“; nejvýhodnější nabídku předložila společnost Pablastav, 
s.r.o., IČ 07387113, se sídlem 696 03 Dubňany, Fr. Vlacha 690, s nabídkovou cenou 793.311 
Kč  a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Vracov a společností Pablastav, s.r.o., 
IČ 07387113, se sídlem 696 03 Dubňany, Fr. Vlacha 690, dle provedeného výběrového řízení 
na zhotovení díla „Vracov – chodníky v areálu MŠ“ za nabídkovou cenu 793.311 Kč vč. DPH. 

 

16) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na akci "Modernizace 
kanceláří v objektu radnice ve Vracově" a s oslovením čtyř dodavatelských firem, jmenuje 
tříčlennou komisi pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Modernizace 
kanceláří v objektu radnice ve Vracově" ve složení starosta, místostarosta, tajemnice MěÚ 
Vracov (náhradnice: referentka odboru investic) a schvaluje zadávací dokumentaci a návrh 
smlouvy o dílo do zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Modernizace 
kanceláří v objektu radnice ve Vracově" včetně výše smluvních pokut a výše úroků z prodlení, 
a to v předloženém znění dle přílohy, kterou tvoří návrh smlouvy a zadávací dokumentace. 

 

17) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. 1030059171/001 o smlouvě budoucí            
o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabel NN 5m na 
části pozemku parc. č. 1667 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za 
jednorázovou úplatu ve výši celkem 2.000 Kč (stavba: „Vracov, Horní Řádky, příp.NN, XXX“). 

 

18) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 4417/45 v obci a k. ú. Vracov s manž. XXX a XXX, bytem XXX, Vracov – provedení 
stavby vodovodní přípojky k jiné stavbě (vinný sklep) bez čp/če, která je součástí pozemku 
parc. č. 4417/14 v ul. Cihelná v obci a k. ú. Vracov. 
 

19) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 4417/1 v obci a k. ú. Vracov s manž. XXX a XXX, bytem XXX, Vracov – provedení 
stavby vodovodní přípojky k jiné stavbě (vinný sklep) bez čp/če, která je součástí pozemku 
parc. č. 4417/9 v ul. Cihelná v obci a k. ú. Vracov. 

 

20) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 4417/1 v obci a k. ú. Vracov s manž. XXX a XXX, bytem XXX, Vracov – provedení 
stavby vodovodní přípojky k jiné stavbě (vinný sklep) bez čp/če, která je součástí pozemku 
parc. č. 4417/3 v ul. Cihelná v obci a k. ú. Vracov. 

 

21) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 2885/1 a 2888/1 v obci a k. ú. Vracov s manž. XXX a XXX, bytem XXX, Vracov – 
provedení stavby vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky a sjezdu k „Rodinný dům – 
novostavba na pozemku parc. č. 1600, 1599/2, 2885/1 a 2888/1 v k. ú. Vracov“ v ul. 
Kollárova, a to překopem za jednorázovou úhradu ve výši celkem 1.860 Kč. 

 

22) Rada města Vracova bere na vědomí nesouhlasné stanovisko p. XXX k protinávrhu města 
Vracova k jí navrhované směně pozemků a neschvaluje zveřejnění záměru směny pozemku 
parc. č. 1277/2 – ostatní plocha o výměře 40 m2 za část pozemku parc. č. 1356/2 – ostatní 
plocha o výměře cca 89 m2 v obci a katastrálním území Vracov. 

 

23) Rada města Vracova ukládá Městské policii Vracov zvýšený dohled nad parkovacími 
plochami ve městě a předkládání zpráv o této činnosti včetně počtu uložených pokut na Radě 
města Vracova ve dvouměsíčních intervalech. 
 

24) Rada města Vracova ukládá odboru investic Městského úřadu ve Vracově prověřit možnost 
zřízení pítka v prostoru náměstí Míru u budovy č.p. 1570. Termín: do 15. 07. 2020 
 

25) Rada města Vracova schvaluje plán zasedání Rady města Vracova a Zastupitelstva města 
Vracova na II. pololetí roku 2020.  

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


