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

 

V Ý P I S  

 usnesení ze 78. schůze Rady města Vracova konané dne 15.12.2021   

 

 
1) Rada města Vracova schvaluje program 78. schůze Rady města Vracova. 

 

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

3) Rada města Vracova schvaluje předložený návrh na restaurování hlavního hřbitovního kříže 
z roku 1878, který předložil Miroslav Macek – Štukatérství, IČ 41510178, 696 02 Ratíškovice, 
Zahradní 742. Oprava by měla být realizovaná v roce 2022.  

4) Rada města Vracova schvaluje navýšení rozpočtu Veřejně prospěšných služeb,                   
IČ 47899166, se sídlem 696 42 Vracov, Vypálená 622, o částku 15.187,03 Kč za práce na 
kamerovém systému v ulici Potoční v celkové délce 120 bm. 
 

5) Rada města Vracova schvaluje navýšení rozpočtu Veřejně prospěšných služeb,                   
IČ 47899166, se sídlem 696 42 Vracov, Vypálená 622, o částku 70.000 Kč z rozpočtové 
rezervy za zvýšené výdaje na údržbu nebytových prostor nad rámec kapitoly 002 - Budovy. 
 

6) Rada města Vracova schvaluje uzavření Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě o pojištění majetku 
s účinností od 01. 01. 2022, kterým dojde k navýšení ročního pojistného o 10.455 Kč z důvodu 
navýšení pojistné částky pro soubor budov ve vlastnictví města Vracova. 

7) Rada města Vracova schvaluje uzavření „Smlouvy o zavedení FOSY a výkonu funkce 
příslušné osoby“ v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze 
dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, se společností 
CATANIA GROUP s.r.o., IČ 28253591, se sídlem 130 00 Praha 3, Bořivojova 35.  
 

8) Rada města Vracova schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na úpravu topného systému v budově č.p. 48 „Výměna komponentů topení“ 
provedeného formou uzavřené výzvy; nejvýhodnější nabídku předložil Michal Šťastný,          
IČ: 87517191, se sídlem A. Petržely 481, 696 42 Vracov, s nabídkovou cenou 154.268 Kč bez 
DPH a současně schvaluje použití finančních prostředků z rezervního fondu a z investičního 
fondu  Základní umělecké školy Vracov, příspěvkové organizace, IČ 62812718, se sídlem 
náměstí Míru 48, 696 42 Vracov, na úhradu nákladů spojených s úpravou topného systému. 
 

9) Rada města Vracova schvaluje uzavření přílohy č. 1 ke smlouvě č. O 36 / 2016 o nakládání 
s komunálním a ostatním odpadem z obce pro rok 2022 se společností EKOR, s.r.o., 697 01 
Kyjov, Havlíčkova 1398/49a, kterou se pro kalendářní rok 2022 stanovuje četnost svozu 
komunálního odpadu v obci, množství vyvážených nádob, ceny a další podrobnosti upravené 
uvedenou smlouvou. 
 

10) Rada města Vracova schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne           
1. 8. 2005 uzavřené mezi Městem Vracov a TJ Sokol Vracov, z. s., IČ: 47375779, se sídlem 
Sokolská 900, Vracov, kterým se mění z důvodu provedené revize katastru nemovitostí čl. I. 
smlouvy ve věci předmětu výpůjčky z původního: část pozemku parc. č. 159 – ostatní plocha, 
pozemek parc. č. 160 – ostatní plocha o výměře 776 m2 a část pozemku parc. č. 158/2 – 
ostatní plocha, vše v obci a katastrálním území Vracov na nově: část pozemku parc. č. 158/2 
– ostatní plocha o výměře cca 1715 m2 v obci a katastrálním území Vracov dle grafické 
přílohy č. 2, a kterým se dále mění čl. II. smlouvy o výpůjčce ve věci doby výpůjčky z původní 
doby výpůjčky do 31. 12. 2022 na novou dobu výpůjčky do 31. 12. 2030. 
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11) Rada města Vracova bere na vědomí doplnění žádosti XXX ze dne 1. 12. 2021 (MUVR-

2471/2021) a 3. 12. 2021 (MUVR-2496/2021) ve věci existence polní cesty na pozemcích 
parc. č. 4522/4 a 4740/94 v obci a katastrálním území Vracov a doporučuje Zastupitelstvu 
města Vracova schválit odkoupení pozemků za nabídnutou kupní cenu. 
 

12) Rada města Vracova schvaluje přidělení bytu č. 8 a uzavření nájemní smlouvy o pronájmu 
bytu č. 8 v domě zvláštního určení DPS Vracov čp. 1590 s XXX, a to na dobu určitou od         
1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 
 

13) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 2853/1 v obci a katastrálním území Vracov s XXX – provedení stavby zpevněné 
plochy – nájezdu k novostavbě garáže na pozemku parc. č. 2913/1 v ul. Nová v obci               
a katastrálním území Vracov. 
 

14) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 1487 v obci a k. ú. Vracov s XXX a XXX – provedení stavby „Vracov – rekonstrukce 
chodníku ul. Jezerní a Skoronská“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


