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

 

 

V Ý P I S  

 usnesení z 77. schůze Rady města Vracova konané dne 2.12.2021   

 

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 77. schůze Rady města Vracova. 
 

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

3) Rada města Vracova bere na vědomí zprávu o činnosti Pečovatelské služby Vracov, kterou 
předložila paní Bc. Petra Sabáčková, DiS., vedoucí organizační složky města Vracov. 
 

4) Rada města Vracova schvaluje žádost spolku Kiwanis Club Slovácko, z.s. IČ 26608740, se 
sídlem 698 01 Veselí nad Moravou, Tyršova 98, o poskytnutí finančního obnosu na splnění 
vánočních přání handicapovaným dětem ve výši 2.000 Kč.  
 

5) Rada města Vracova schvaluje žádost Mateřské školy Vracov, okres Hodonín, příspěvkové 
organizace, IČ 75020734, se sídlem 696 42 Vracov, Okružní 1335, o možnost čerpání 
finančních prostředků z rezervního fondu na náhrady za nemoc zaměstnanců v prvních        
14 dnech nemoci. Důvodem je zvýšená nemocnost zaměstnanců a nedostatek finančních 
prostředků poskytnutých krajským úřadem.  
 

6) Rada města Vracova schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu č. 6 v domě 
zvláštního určení DPS Vracov čp. 1590 s XXX, a to na dobu určitou od 1. 12. 2021 do         
30. 11. 2022. 

 

7) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 1774/1 v obci a katastrálním území Vracov s XXX a XXX – provedení stavby 
vodovodní a kanalizační přípojky a sjezdu k novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 
1748 v ul. V Koutě v obci a katastrálním území Vracov, a to překopem za jednorázovou 
úhradu ve výši 1.800 Kč. 
 

8) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou 
zakázku na služby „Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby 
Obecní dům – Vracov“ a jmenuje tříčlennou komisi pro výběrové řízení pro nadlimitní 
veřejnou zakázku na služby „Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení 
stavby Obecní dům – Vracov“ ve složení Jaromír Repík, Petr Fridrich a Mgr. Zdeněk Hlavsa 
(náhradníci: Ing. Jan Martinek, Bc. Martin Lunda a Ing. Ludmila Polešovská) a schvaluje 
zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce „Zpracování a projednání projektové 
dokumentace na zhotovení stavby Obecní dům – Vracov“ a návrh smlouvy o dílo 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.  

 

9) Rada města Vracova schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy lávky pro pěší přes Vracovský potok“ v souladu 
s doporučením hodnotící komise; nejvýhodnější nabídku předložila společnost SIMOST, s.r.o., 
IČ: 46995803, se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno, s nabídkovou cenou 1.885.125 Kč 
bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Vracov a SIMOST, s.r.o.,         
IČ: 46995803, se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno, na podlimitní veřejnou zakázku na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy lávky pro pěší přes 
Vracovský potok“ za nabídkovou cenu 1.885.125 Kč bez DPH. 
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10) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-014330069448/002-MDP o zřízení 

věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
opravování a údržbě distribuční soustavy – kabel NN na části pozemku parc. č. 3421/1 v obci 
a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 3079-20702/2021 ve prospěch EG.D, a. s.,           
IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno za jednorázovou úplatu   
2.000 Kč (stavba: „Vracov, Drahy, úpr. NN, XXX“). 
 

11) Rada města Vracova souhlasí s uvolněním již schválených investičních a provozních 
prostředků v částce 48.943,50 Kč z rozpočtu města z kapitoly 739 komunální služby               
a současně se zvýšením příspěvku pro Veřejně prospěšné služby Vracov, IČ 47899166,        
o částku 48.943,50 Kč za výsadbu zeleně v počtu 12 ks stromů na náměstí Míru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 


