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

V Ý P I S  

 usnesení z 75. schůze Rady města Vracova konané dne 4.11.2021   

 

 
1) Rada města Vracova schvaluje program 75. schůze Rady města Vracova. 

 

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

3) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu o činnosti škol za školní rok 2020/2021“, které 
předložila ředitelka MŠ Vracov a ředitelé MZŠ Vracov a ZUŠ Vracov. 
 

4) Rada města Vracova schvaluje výplatu odměn za druhé pololetí roku 2021 vedoucím 
školských příspěvkových organizací města Vracova dle předloženého návrhu. 
 

5) Rada města Vracova bere na vědomí zprávu „Příprava rozpočtu města na rok 2022“, kterou 
předložila účetní Bc. Petra Šťastná. 
 

6) Rada města Vracova bere na vědomí vyjádření finančního výboru k „Návrhu rozpočtu města 
na rok 2022“, který předložil předseda výboru pan Mgr. Bronislav Chovanec. 
 

7) Rada města Vracova schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru za rok 2021 
vybraným aktérům komise Rady města Vracova - Sboru pro občanské záležitosti, dle 
předloženého návrhu. 
 

8) Rada města Vracova schvaluje žádost Tenisového klubu Vracov, z.s., IČ 05637961, se 
sídlem 696 42 Vracov, Tyršova 1620, o dofinancování chybějící částky v celkové výši 228.000 
Kč z rozpočtu Města Vracova na dokončení rekonstrukce tenisových kurtů. Tento bod Rada 
města Vracova doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Vracova na jeho nejbližším 
zasedání. 
 

9) Rada města Vracova schvaluje výši vstupného na kluziště pro sezónu 2021/2022 a úpravu 
bruslících bloků dle přiloženého návrhu. Jeden bruslící blok bude trvat 60 minut.  
 

10) Rada města Vracova bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor ve smuteční síni 
ve Vracově, Baráky 1586, ke dni 31.12.2021, kterou podal pan XXX, v souladu se Smlouvou  
o nájmu nebytových prostor ze dne 27.01.2010. 
 

11) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-014330062782/001-MDP o zřízení 
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
opravování a údržbě distribuční soustavy – kabel NN, nadzemní vedení na části pozemku 
parc. č. 1485 v obci a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 3078-20701/2021 ve prospěch 
EG.D, a. s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno za 
jednorázovou úplatu 23.100,-Kč (stavba: „Vracov, Ernestovská, úpr. NN, XXX“, dle smlouvy    
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. HO-001040018461/001-MPEL ze dne        
5. 10. 2020). 

 
12) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-001030069926/001-PERF                

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění distribuční soustavy – 
kabelové vedení NN (20 m) na částech pozemků parc. č. 3654/1 a 4941/2 v obci a k. ú. 
Vracov ve prospěch EG.D, a. s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole,       



Stránka 2 z 3 

 

602 00 Brno za jednorázovou úplatu ve výši celkem 2.000,-Kč (stavba: „Vracov, Olšičky, rozš. 
NN, XXX K3641“). 
 

13) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku parc. č. 3329/1 – 
ostatní plocha označené dle geometrického plánu č. 2850-39/2021 novým parc. č. 3329/22 – 
ostatní plocha o výměře 95 m2 v obci a katastrálním území Vracov z vlastnictví města Vracova 
do vlastnictví manželů XXX a XXX za části pozemku parc. č. 3329/9 – ostatní plocha 
označené dle geometrického plánu č. 2850-39/2021 novým parc. č. 3329/9 – ostatní plocha o 
výměře 51 m2 a novým parc. č. 3329/24 – ostatní plocha o výměře 63 m2 v obci a katastrálním 
území Vracov z vlastnictví manželů XXX a XXX do vlastnictví Města Vracova, to vše dle 
smlouvy o budoucí směnné smlouvě ze dne 10. 6. 2020. 

 
14) Rada města Vracova bere na vědomí žádost společnosti DEK a. s., IČ: 27636801, se sídlem 

Tiskařská 10/257, Praha 10 ze dne 21. 10. 2021 (MUVR-2187/2021) o odprodej pozemku 
parc. č. 4899/71 – orná půda o výměře 60153 m2 v obci a katastrálním území Bzenec. 

 
15) Rada města Vracova bere na vědomí žádost XXX ze dne 22. 9. 2021 (MUVR-1934/2021) ve 

věci existence polní cesty na pozemcích parc. č. 4522/4 a 4740/94 v obci a katastrálním 
území Vracov. 

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

rozsahu „Demolice objektu čp. 1225“; nejvýhodnější nabídku předložil účastník STAVBY 
VANTO s. r. o., IČ: 28269314, se sídlem nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice s nabídkovou 
cenou 295.000 Kč bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Vracov            
a STAVBY VANTO s. r. o., IČ: 28269314, se sídlem nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice na 
zhotovení díla „Demolice objektu čp. 1225“ za nabídkovou cenu 295.000 bez DPH. 

 
17) Rada města Vracova schvaluje výsledek poptávkového řízení na výkon funkce koordinátora 

BOZP na staveništi pro akci „Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov“ – I. etapa   
a „Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov“ – I. etapa; nejvýhodnější nabídku 
předložil Ing. Jaroslav Slavík, IČ: 61651044, Bukovany čp. 279 s nabídkovou cenou 144.000 
Kč bez DPH a schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi Městem Vracov a Ing. Jaroslavem 
Slavíkem, IČ: 61651044, Bukovany čp. 279 na výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi 
pro akci „Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov“ – I. etapa a „Technická 
infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov“ – I. etapa za nabídkovou cenu 144.000 bez 
DPH. 

 
18) Rada města Vracova bere na vědomí žádost společnosti Zásilkovna s. r. o., IČ: 28408306, se 

sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9 o umístění Z-BOXU ve Vracově. 
 

19) Rada města Vracova ruší usnesením č. 21 ze 74. schůze Rady města Vracova ze dne        
14. 10. 2021 vyhlášené výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební 
úpravy lávky pro pěší přes Vracovský potok“ formou otevřené výzvy a oslovením šesti 
dodavatelských firem, a to dle doporučení hodnotící komise z důvodu, že nebylo možné 
posoudit, zda je nabídka dodavatele ekonomicky nejvýhodnější, jelikož zadavatel obdržel 
pouze jednu nabídku. 
 

20) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením nového výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Stavební úpravy lávky pro pěší přes Vracovský potok“ formou otevřené 
výzvy a oslovením šesti dodavatelských firem a jmenuje tříčlennou komisi pro výběrové řízení 
pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy lávky pro pěší přes Vracovský potok“ ve složení 
starosta Jaromír Repík, místostarosta Petr Fridrich a radní Mgr. Zdeněk Hlavsa (náhradníci: 
radní Bc. Martin Lunda, radní Ing. Jan Martinek a vedoucí odd.investic Ing. Petr Loprais)               
a schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy lávky pro pěší přes 
Vracovský potok“ 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.  
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21) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MUVR-1706/2021 
ze dne 26. 8. 2021 uzavřené mezi Městem Vracov a společností STAFA, spol. s r. o.,           
IČ: 42637848, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, kterým se mění čl. 5 odst. 5.1. 
smlouvy - cena za dílo „Rekonstrukce sociálního zázemí ve dvou bytech Domu 
s pečovatelskou službou čp. 1590 ve Vracově a v přízemí objektu radnice čp. 202 ve Vracově“ 
z původní ceny díla 1.124.820,07 Kč vč. DPH (cena bez DPH 929.603,36 Kč, DPH 
195.216,71 Kč) na novou cenu díla 1.105.603,28 Kč vč. DPH (cena bez DPH 913.721,72 Kč, 
DPH 191.881,56 Kč), a to z důvodu upřesnění prací – víceprací a méněprací dle Přílohy ze 
dne 3. 11. 2021, která tvoří nedílnou součást dodatku č. 1. 
 

22) Rada města Vracova bere na vědomí návrh spolku LESOBOR, IČ 22694536, se sídlem 
Písečná 1425, 696 42 Vracov, na pořízení architektonické studie prostoru u nádraží ve 
Vracově. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


