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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 73. schůze Rady města Vracova konané dne 23.9.2021   

 

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 73. 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 kulturní činnosti ve městě“, kterou přednesla 
paní Jana Fridrichová, vedoucí Městského kulturního klubu Vracov. 
 

4) Rada města Vracova souhlasí s navýšením rozpočtu příspěvkové organizace Masarykova 
základní škola, IČ 48847682, se sídlem Komenského 950, Vracov, o částku 64.831,29 Kč za 
spotřebované energie v rámci stavby "Vybudování odborných učeben MZŠ Vracov" 
CZ.06.2.67/0.0./0.0.16_062/0002999, které spotřebovala firma MSO servis spol.s r.o.,            
IČ 49971379, se sídlem Svatoborská 591/87, Kyjov, v rámci stavby a uhradila na účet města. 
 

5) Rada města Vracova schvaluje žádost Základní umělecké školy Vracov, příspěvkové 
organizace, IČ 62812718, o čerpání prostředků z investičního fondu této příspěvkové 
organizace v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve výši 66.780 Kč a o převod finančních prostředků ve výši 
26.846,37 Kč z rezervního fondu do investičního fondu školy z důvodu nákupu hudebního 
nástroje Adams Concert marimba MCPV43 v hodnotě 93.626,37 Kč. 
 

6) Rada města Vracova navrhuje udělit panu XXX pamětní list za dlouholetou činnost v oblasti 
kultury ve Vracově u příležitosti jeho životního jubilea a doporučuje Zastupitelstvu města 
Vracova tento bod ke schválení. 
 

7) Rada města Vracova souhlasí s uvolněním již schválených investičních a provozních 
prostředků v částce 100.000 Kč z rozpočtu města z kapitoly 739 komunální služby a současně 
se zvýšením příspěvku pro Veřejně prospěšné služby Vracov, IČ 47899166, o částku   
100.000 Kč za opravu a údržbu koupaliště. 
 

8) Rada města Vracova bere na vědomí nesouhlas některých rodičů s protiepidemiologickými 
opatřeními v příspěvkové organizaci města - Masarykově základní škole Vracov. 
 

9) Rada města Vracova souhlasí s projektovou dokumentací pro územní řízení ke stavbě 
„Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)“, kterou vypracovala 
společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. se sídlem Legionářská 1085/8,                    
779 00 Olomouc. 
 

10) Rada města Vracova schvaluje uzavření nové pojistné smlouvy o pojištění souboru vozidel 
mezi Městem Vracov (pojistník) a Generali Českou pojišťovnou a.s. (pojistitel), IČ 45272956, 
se sídlem 110 00 Praha 1 – Nové Město, Spálená 75/16, s platností od 01.12.2021 z důvodu 
změny pojistitele (z České pojišťovny na Generali Českou pojišťovnu, dále jen „GČP“), kdy 
postupně GČP všechny staré pojistné smlouvy vypovídá. Zároveň se mění název produktu           
a číslo pojistné smlouvy. Správcem pojistné smlouvy zůstává Eurovalley s.r.o., IČ 29368324. 
 

11) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 700/1 – ostatní 
plocha o výměře 73 m2 v obci a katastrálním území Vracov, a to vlastníku pozemků parc. č. 
700/2 a 701/1 a stavby sklepa nepodléhající zápisu do katastru nemovitostí, která se nachází 
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pod pozemky parc.č. 700/2 a 701/1 a jejíž součástí je i zpevněná plocha na pozemku parc. č. 
700/2 a 700/1 v obci a katastrálním území Vracov. 
 

12) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  - časově 
neomezené služebnosti inženýrské sítě dle § 1267 zákona č. 89/2012 Sb. spočívající              
v uložení kanalizační přípojky na služebných pozemcích parc. č. 3952/1, 3964/1 a 4025/1 
v obci a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 3070-1231/2021 za jednorázovou úhradu ve 
výši 10.000 Kč ve prospěch vlastníka panujícího pozemku parc. č. 3965 – zastavěná plocha   
a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp. 447 v obci a k. ú. Vracov XXX, bytem 
Záhumenská 447, Vracov a každého dalšího budoucího vlastníka panujícího pozemku, to vše 
dle smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 2. 3. 2017. 

 

13) Rada města Vracova schvaluje uzavření Dohody o úhradě dlužného pachtovného dle 
pachtovní smlouvy ze dne 16. 9. 2019 uzavřené mezi Městem Vracov a XXX, bytem náměstí 
Míru 1056, Vracov, kterou se pro úhradu pachtovného ve výši 9.085 Kč za období od             
1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, splatného dle čl. IV. smlouvy v plné výši zpětně vždy k 1. říjnu 
příslušného kalendářního roku (tzn. k 1. 10. 2021), stanovuje splátkový kalendář o deseti 
splátkách, každá ve výši 908,50 Kč se splatností každé splátky vždy k posledními dni 
v měsících 10/2021 až 07/2022, a to z důvodu tíživé životní situace a insolvence. 

 

14) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. 03PO-001289 mezi Ředitelství silnic      
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
Praha 4, závod Brno, Šumavská 31, Brno a Městem Vracov o pronájmu části stavby silnice    
I. třídy I/54 „Slavkov – Kyjov – Veselí nad Moravou – státní hranice“ umístěné v k. ú. Vracov, 
okres Hodonín, provozní staničení km 37,000 – 37,300 za účelem pořádání akce Hodový 
průvod, a to v termínu od 13.30 do 17.30 hod. dne 16. 10. 2021 a od 14.30 do 16.30 hod. dne 
17. 10. 2021 za nájemné ve výši 1.676,25 bez DPH. 

 

15) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-001030067033/002-PERF                
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění distribuční soustavy – 
kabel NN (15 m), pilíř na části pozemku parc. č. 1667 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch EG.D, 
a. s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno za jednorázovou 
úplatu ve výši celkem 2.000 Kč (stavba: „Vracov, Dol. Řádky, příp. NN, Po“). 

 

16) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Vracov a Ing. Davidem 
Kupkou, IČ: 72340312, se sídlem Koliba 2603/12, Kyjov na geodetické práce pro veřejnou 
zakázku „Geometrický plán na novou lokalitu Olšíčka“ za nabídkovou cenou 249.900 Kč (není 
plátce DPH) dle provedeného poptávkového řízení na veřejnou zakázku „Geometrický plán na 
novou lokalitu Olšíčka“, jehož výsledek schválila Rada města Vracova usnesením č. 15 na své 
72. schůzi dne 6. 9. 2021. 

 

17) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 3276/1 v obci a katastrálním území Vracov s XXX, XXX a XXX, bytem Písečná 1341, 
Vracov – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 1341, který je součástí 
pozemku parc. č. 3209 v ul. Písečná     v obci a katastrálním území Vracov. 
 

18) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 2775 v obci a katastrálním území Vracov s XXX, bytem Měnín čp. 517 – provedení 
stavby kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 465, který je součástí pozemku parc. č. 
2781 v ul. Kollárova v obci a katastrálním území Vracov. 

 

19) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Demolice objektu čp. 1225“ formou otevřené výzvy a oslovením 4 dodavatelských 
firem a jmenuje tříčlennou komisi pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku „Demolice 
objektu čp. 1225“ ve složení Jaromír Repík, Petr Fridrich a Ing. Petr Loprais (náhradníci:     
Bc. Martin Lunda, Ing. Jan Martinek a Mgr. Zdeněk Hlavsa) a schvaluje zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce „Demolice objektu čp. 1225“ 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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20) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 1356/1 v obci a katastrálním území Vracov s XXX, bytem Jezerní 280, Vracov – 
provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 280, který je součástí pozemku 
parc. č. 1563 v ul. Jezerní v obci a katastrálním území Vracov. 
 

21) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MUVR-556/2021 
ze dne 7. 5. 2021 mezi Městem Vracov a Dopravní Stavby Silnic s. r. o., IČ: 07741561, se 
sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, kterým se mění čl. 3 odst. 3.1. smlouvy – ukončení 
prací z původního termínu „30. 9. 2021“ na nový termín „14. 10. 2021“ na základě žádosti 
Dopravní Stavby Silnic s. r. o. ze dne 17. 9. 2021, a to z důvodu výskytu časově náročnějších 
víceprací – položení chrániček optiky pod komunikaci a zapravení překopů komunikací. 
 

22)  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 ve výši 11.000 Kč 
manželům XXX jako příspěvek na náklady ženatých stárků v roce 2021. 
 

23) 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 ve výši 13.000 Kč 
panu XXX jako příspěvek na náklady svobodného stárka v roce 2021. 
 

24) 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 ve výši 11.000 Kč 
slečně XXX jako příspěvek na náklady svobodné stárky v roce 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 


