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

 

 

V Ý P I S  

 usnesení ze 76. schůze Rady města Vracova konané dne 18.11.2021   

 

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 76. schůze Rady města Vracova. 
 

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

3) Rada města Vracova bere na vědomí zprávu „Příprava vánočních akcí“, kterou předložila 
paní Jana Fridrichová za Městský kulturní klub Vracov. 
 

4) Rada města Vracova schvaluje "Návrh rozpočtu města na rok 2022" a doporučuje jej ke 
schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Vracova. 

5) Rada města Vracova schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,                 

o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavebního zákona“) žádost města             

o pořízení změny č. 2 Územního plánu Vracov podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona 
Městským úřadem Kyjov, odborem životního prostředí a územního plánování. 

 

6) Rada města Vracova schvaluje žádost spolku TJ Sokol Vracov, z. s., IČ 47375779, se sídlem 
696 42 Vracov, Sokolská 900, o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Vracova 
č. 1/2016, o nočním klidu, a to ve dnech 17. a 18. června 2022 z důvodu konání Mistrovství 
České republiky v kategorii dorostenek a konání oslav při příležitosti 80 let založení oddílu 
národní házené ve Vracově. 
 

7) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2703/1 
v obci a katastrálním území Vracov za účelem umístění, provozu, servisu a případné obměny 
automatu Z-BOX sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb. Z-BOX je 
šestisloupcový o výměře 2,04 m2. 
 

8) Rada města Vracova schvaluje žádost příspěvkové organizace města Vracov Veřejně 
prospěšných služeb, IČ 47899166, Vypálená 622, 696 42 Vracov, o čerpání finančních 
prostředků ve výši 198.682 Kč z investičního fondu na opravy a údržbu vozového a strojového 
parku a majetku. 
 

9) Rada města Vracova souhlasí s uvolněním již schválených investičních a provozních 
prostředků v částce 223.135,81 Kč z rozpočtu města z kapitoly 710 místní komunikace           
a současně se zvýšením příspěvku pro Veřejně prospěšné služby Vracov, IČ 47899166,         
o částku 223.135,81 Kč za opravu místních komunikací v ulicích Nádražní a Okružní. 
 

10) Rada města Vracova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s XXX, o pronájmu bytové 
jednotky č. 1335/4 v budově občanského vybavení čp. 1335 na pozemku parc. č. 1156/1 v ul. 
Okružní v obci a katastrálním území Vracov, a to na dobu neurčitou od 1. 12. 2021 za měsíční 
nájemné ve výši 53 Kč/m2, tj. 2.321 Kč (v nájemném nejsou zahrnuty úhrady za plnění 
spojená s užíváním bytu, které činí 1.165 Kč měsíčně). 

 
11) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru 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 
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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. 

 
12) Rada města Vracova schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu č. 13 v domě 

zvláštního určení DPS Vracov čp. 1590 s panem XXX, a to na dobu určitou od 1. 12. 2021 do 
30. 11. 2022. 

 
13) Rada města Vracova schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi Městem Vracov a PROST 

Hodonín s. r. o., IČ: 60701366, se sídlem Brněnská 4062/3a, Hodonín na výkon autorského 
dozoru na stavbě „Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov, v k. ú. Vracov“ za 
odměnu příkazníka bez DPH podle skutečného množství výkonu autorského dozoru pevnou 
částkou ve výši: a) náklady na dopravu: (cestovné za 34 km - 227,- Kč + čas na cestě do 
místa a zpět (0,45min = 375,-Kč) celkem 602,-Kč za jeden výjezd; b) cena za výkon 
autorského dozoru 500,-Kč/hod za každou odpracovanou hodinu zhotovitele na stavbě nebo   
v sídle projektanta. 

 
14) Rada města Vracova schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby „Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov – I. etapa“                  
a „Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov – I. etapa“ – technický dozor 
stavebníka a schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi Městem Vracov a PROST Hodonín  
s. r. o., IČ: 60701366, se sídlem Brněnská 4062/3a, Hodonín na výkon technického dozoru 
stavebníka na akci „Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov – I. etapa“                 
a „Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov – I. etapa“ za nabídkovou cenu 
celkem 695.500 Kč bez DPH (357.300 Kč bez DPH na část stavby „Technická infrastruktura 
Olšíčka, Vracov – I. etapa“ a 338.200 Kč bez DPH na část stavby „Technická infrastruktura 
náměstí a Obecní dům Vracov – I. etapa“). 
 

15) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o provedení archeologického dohledu        
a výzkumu č. A-202189 mezi Městem Vracov a Masarykovo muzeum v Hodoníně, 
příspěvková organizace, IČ: 00090352, se sídlem Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín – 
provedení archeologického dohledu a výzkumu při zemních pracích spojených se stavbou 
„Technická infrastruktura náměstí – I. etapa“ za smluvní cenu díla ve výši 10.000 Kč, kdy 
pokud dojde k objevu archeologických nálezů, bude smluvená cena díla stanovena dle 
cenových sazeb jednotlivých plnění (archeolog VŠ 450 Kč/hod, terénní technik SŠ              
350 Kč/hod, dělník 150 Kč/hod, doprava 8 Kč/km, vyhotovení nálezové zprávy 450 Kč). 
 

16) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o provedení archeologického dohledu        
a výzkumu č. A-202188 mezi Městem Vracov a Masarykovým muzeem v Hodoníně, 
příspěvková organizace, IČ: 00090352, se sídlem Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín – 
provedení archeologického dohledu a výzkumu při zemních pracích spojených se stavbou 
„Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov – I. etapa“ za smluvní cenu díla ve výši 
10.000 Kč, kdy pokud dojde k objevu archeologických nálezů, bude smluvená cena díla 
stanovena dle cenových sazeb jednotlivých plnění (archeolog VŠ 450 Kč/hod, terénní technik 
SŠ 350 Kč/hod, dělník 150 Kč/hod, doprava 8 Kč/km, vyhotovení nálezové zprávy 450 Kč). 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 

 


