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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 71. schůze Rady města Vracova konané dne 23.8.2021   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 71. schůze Rady města Vracova. 
 

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

3) Rada města Vracova bere na vědomí zprávu „Dožínky ve Vracově“, kterou předložila paní 
Jana Fridrichová, vedoucí Městského kulturního klubu ve Vracově. 
 

4) Rada města Vracova schvaluje žádost Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace 
Vracov, evidenční číslo 60516, IČ 70850143, se sídlem 696 42 Vracov, Lipinská 1524,                    
o poskytnutí příspěvku na zakoupení včelích matek a přispěje částkou ve výši 15.000 Kč. 
 

5) Rada města Vracova schvaluje žádost spolku Junák – český skaut, středisko Ratíškovice, 
z.s., se sídlem Vítězná 65, 696 02 Ratíškovice, o vybudování podkladu pro umístění dvou 
starších buněk, které budou sloužit skautům jako zázemí. Odpovídá pan radní Bc. Martin 
Lunda.  
 

6) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 537/2016              
– „Vracov – rekonstrukce chodníků ul. Nádražní, Okružní po ulici V Koutě“ a „Vracov               
– rekonstrukce chodníku podél železniční trati“ ze dne 29. 6. 2016 mezi Městem Vracov         
a Inženýrské stavby Hodonín, s. r. o., IČ 46983309, se sídlem M. Benky 3320/12, Hodonín, 
kterým se shora uvedené smluvní strany dohodly, že vzhledem ke skutečnosti, že k provedení 
terénních úprav včetně zatravnění již došlo samovolně, toto odstranění vady a nedodělku 
nebude objednavatel po zhotoviteli požadovat, a že pozastávka z faktury č. 09043 ve výši 
15.321,60 Kč bez DPH zůstává objednavateli.  

 

7) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. 9001868007 mezi Městem Vracov          
a EG.D, a. s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno o připojení 
k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro odběrná místa RD 15, 16, 17, 
18, 19 (parc. č. 4910), RD 20, 21, 22, 23 (parc. č. 4909), RD 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
(parc. č. 4907), RD 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 (parc. č. 4906), RD 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52 (parc. č. 4905/2) a RD 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, VO 
(parc. č. 4898/1), vše v obci a katastrálním území Vracov, a to v termínu do 12 měsíců ode 
dne podpisu smlouvy; místem připojení budou nové přípojkové skříně umístěné na hranici 
jednotlivých stavebních pozemků v „ZTV Vracov Olšička I. etapa 49RD k. ú. Vracov“ napájené 
kabelovým vedením NN z trafostanice 22/0,4 kV Bratislavská. Tato smlouva dle čl. IX. odst. 7 
nahrazuje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí        
č. 9001660605 ze dne 22. 1. 2020. Nároky provozovatele DS (EG.D) dle čl. VII. odst. 7 budou 
přednostně uhrazeny z plateb, které žadatel (Město Vracov) provozovateli DS již poskytl za 
trvání původní smlouvy, a to jejich započtením s případnou úhradou případných nedoplatků    
či přeplatků. 
 

Nepřijatý návrh: 
Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 601/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 78 m2 v obci a katastrálním území Vracov, a to vlastníku stavby stojící na 
pozemku a stavby podzemního sklepa nacházející se pod pozemkem, v souladu s § 1087, § 3056 
odst. 1 a § 510 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
(Návrh nebyl přijat pro nedostatek hlasů) 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


