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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 72. schůze Rady města Vracova konané dne 6.9.2021   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 72. schůze Rady města Vracova. 
 

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

3) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu o plnění usnesení rady a zastupitelstva“, 
kterou předložil předseda kontrolního výboru pan Ing. Zdeněk Lukeš. 
 

4) Rada města Vracova bere na vědomí vyjádření paní Květoslavy Hubáčkové, vedoucí Veřejně 
prospěšných služeb Vracov, ke stavu kluziště. 

 

5) Rada města Vracova schvaluje žádost pana Stanislava Finka, IČ 10576410, Těšice 582,    
696 19 Mikulčice, o pronájem veřejného prostranství ve městě za účelem provozování 
zábavných atrakcí ve dnech 15. - 17. 10. 2021. Nabízená cena za pronájem činí 28.000 Kč. 
 

6) Rada města Vracova schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení uzavřené dne 12. 06. 2008 mezi smluvními stranami ASEKOL a.s.,     
IČ 27373231, se sídlem 143 00 Praha 4, Československého exilu 2062/8, a Městem Vracov 
v souvislosti s přijetím zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a zákona   
č. 541/2020 Sb., o odpadech, které nabyly účinnosti dne 01. 01. 2021. Tento dodatek se 
uzavírá na dobu určitou, a to na dva roky s platností od 01. 09. 2021. 
 

7) Rada města Vracova schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi smluvními stranami 
společností EKO-KOM, a.s., IČ 25134701, se sídlem 140 21 Praha 4, Na Pankráci 1685/17,   
a Městem Vracov v souladu s ustanovením § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. Předmětem výpůjčky jsou 3 sběrné nádoby na papír. Půjčitel je v rámci 
jím provozovaného systému EKO-KOM oprávněn zajišťovat sdružené plnění povinností 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

8) Rada města Vracova bere na vědomí „Výzvu k provedení auditu zimního kluziště“, kterou 
předložil pan XXX. 
 

9) Rada města Vracova doporučuje Zastupitelstvu města Vracova schválit uzavření nájemní 
smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 3104/1 o výměře cca 23 m2 v obci a katastrálním 
území Vracov v ul. Úzká označené písmenem „C“ za účelem výstavby garáže manž. XXX      
a XXX, bytem Borová 1717, Vracov na dobu určitou 2 roky s výpovědní lhůtou 3 měsíce za 
nájemné ve výši 100 Kč ročně, a to za účelem výstavby garáže s tím, že po předložení 
dokladu prokazujícího dokončení stavby (souhlasu s užíváním stavby) dojde k odprodeji 
pozemku za kupní cenu ve výši dle platného ceníku města Vracova. 

 

10) Rada města Vracova doporučuje Zastupitelstvu města Vracova schválit uzavření nájemní 
smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 3104/1 o výměře cca 23 m2 v obci a katastrálním 
území Vracov v ul. Úzká označené písmenem „B“ za účelem výstavby garáže XXX, bytem 
Borová 1718, Vracov na dobu určitou 2 roky s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 
100 Kč ročně, a to za účelem výstavby garáže s tím, že po předložení dokladu prokazujícího 
dokončení stavby (souhlasu s užíváním stavby) dojde k odprodeji pozemku za kupní cenu ve 
výši dle platného ceníku města Vracova. 

 

11) Rada města Vracova doporučuje Zastupitelstvu města Vracova schválit uzavření nájemní 
smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 3104/1 o výměře cca 23 m2 v obci a katastrálním 
území Vracov v ul. Úzká označené písmenem „A“ za účelem výstavby garáže XXX, bytem 
Nová 1041, Vracov na dobu určitou 2 roky s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 
100 Kč ročně, a to za účelem výstavby garáže s tím, že po předložení dokladu prokazujícího 
dokončení stavby (souhlasu s užíváním stavby) dojde k odprodeji pozemku za kupní cenu ve 
výši dle platného ceníku města Vracova. 
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12) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 

parc. č. 1075/1 v obci a k. ú. Vracov s XXX a XXX, bytem náměstí Míru 51, Vracov – 
provedení stavby sjezdu k pozemku parc. č. 1070/1 v ul. Nádražní v obci a katastrálním území 
Vracov. 

 

13) Rada města Vracova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o možnosti provést stavbu 
na pozemku města ze dne 1. 4. 2021 mezi Městem Vracov a XXX, bytem Zahradská 1646, 
Vracov a XXX, bytem Ernestovská 1657, Vracov, kterým se doplňují podmínky v čl. VII. 
smlouvy o podmínky pro kácení dřevin a pro náhradní výsadbu na pozemku parc. č. 357/1 
v obci a k. ú. Vracov dle vyjádření města Vracova č.j. MUVR-1733/2021 ze dne 26. 8. 2021. 

 

14) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1157/1       
o výměře cca 4700 m2 v obci a katastrálním území Vracov označené písmenem „A“ za 
účelem provozu sportovního klubu Výcvikárna, z. s., IČ: 08301751, M. Benky 4194/29b, 
Hodonín.  
 

15) Rada města Vracova schvaluje výsledek poptávkového řízení na akci „Geometrický plán na 
novou lokalitu Olšíčka“; nejvýhodnější nabídku předložil Ing. David Kupka, IČ: 72340312, se 
sídlem Koliba 2603/12, Kyjov s nabídkovou cenou 249.900 Kč (není plátce DPH). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 


