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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 69. schůze Rady města Vracova konané dne 15.7.2021   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 69. 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 schvaluje uzavření Dodatku č. 04 ke Smlouvě na provedení služby             
č. 3/0381/2014/U uzavřené dne 30. 06. 2014 mezi Městem Vracov a ELTODO OSVĚTLENÍ, 
s.r.o., IČ: 25751018, se sídlem 142 01 Praha 4, Novodvorská 1010/14, kterým se stanoví doba 
účinnosti smlouvy na dobu určitou, a to do 31. 07. 2023. Místem plnění je území ve správě 
Města Vracov. 
 

4) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje ve výši 65.000 Kč na „Pořízení věcných prostředků požární ochrany“ na 
základě dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihomoravského kraje pro rok 2021“, evidovaného pod č.j. JMK 071223/21/OKH. Poskytnutí 
dotace je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů.  
 

5) Rada města Vracova schvaluje žádost společnosti ODEX spol. s r.o., IČ 60705990, se sídlem 
696 42 Vracov, náměstí Míru 199, o možnost vykládky zboží na prostranství před společností 
žadatele (mimo chodník pro pěší a cyklisty), které je majetkem Města Vracova. K vykládce 
kamionů ze zahraničí s výškou nad 4 metry, které nemohou zajet do areálu společnosti, dochází 
max. 2x ročně. Případné škody na majetku Města uhradí žadatel v plné výši.  
 

6) Rada města Vracova souhlasí s navýšením rozpočtu příspěvkové organizace Veřejně 
prospěšných služeb, IČ 47899166, se sídlem Vypálená 622, Vracov, o částku ve výši 7.119,56 
Kč za rozšíření veřejného osvětlení v ulici Potoční. Tato částka bude předložena ke schválení 
na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Vracova v rámci rozpočtových opatření v roce 
2021.  
 

7) Rada města Vracova schvaluje ceník použitého materiálu k odprodeji z rekonstruovaných 
chodníků v ulicích Jezerní a Skoronská: 
dlažba 50 x 50 cm ………………………25 Kč/ks vč. DPH 
chodníkový panel 150 x 100 cm…….. 150 Kč/ks vč. DPH 
Prodej proběhne v areálu příspěvkové organizace Veřejně prospěšných služeb, IČ 47899166, 
se sídlem Vypálená 622, Vracov. Informace o prodeji budou včas zveřejněny.  
 

8) Rada města Vracova schvaluje žádost Sboru dobrovolných hasičů Vracov (dále jen „SDH 
Vracov“), IČ 63455986, se sídlem 696 42 Vracov, Vypálená 1613, o bezplatný pronájem 
travnatého prostoru před radnicí a zapůjčení věcných prostředků dle žádosti k oslavám 140 let 
fungování SDH Vracov. Oslavy se budou konat ve dnech 03. – 05. 09. 2021.  
 

9) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. 
č. 3329/1 v obci a k. ú. Vracov s XXX, bytem Lesní 421, Vracov – provedení stavby vodovodní 
přípojky k rodinnému domu čp. 421, který je součástí pozemku parc. č. 3349 v ul. Lesní v obci 
a katastrálním území Vracov. 

 



10) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. 
č. 857/1 v obci a k. ú. Vracov s Elektrostředisko spol. s r. o., IČ: 25536001, se sídlem náměstí 
Míru 15, Vracov – provedení stavby zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 
15, který je součástí pozemku parc. č. 863 na nám. Míru v obci a katastrálním území Vracov. 

 
11) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích 

parc. č. 855/1 a 596/9 v obci a k. ú. Vracov s XXX, bytem Řadová 1355, Vracov – provedení 
stavby vodovodní přípojky a kanalizační přípojky k novostavbě „Rodinný dům + garáž na 
pozemcích parc. č. 835/1 a 835/2 v ul. Baráky v obci a katastrálním území Vracov,        a to 
překopem za jednorázovou úhradu ve výši 1.320 Kč. 

 
12) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku 

„Technická infrastruktura náměstí, Vracov – I. etapa“ a jmenuje tříčlennou komisi pro výběrové 
řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „Technická infrastruktura náměstí, Vracov – I. etapa“ ve 
složení Jaromír Repík, Petr Fridrich a Mgr. Zdeněk Hlavsa (náhradníci: Ing. Jan Martinek, Ing. 
Ludmila Polešovská a Bc. Helena Bukovská) a schvaluje zadávací dokumentaci k podlimitní 
veřejné zakázce „Technická infrastruktura náměstí, Vracov – I. etapa“ 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.  
 

13) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-001030065595/001-PERF o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabel NN 
(17 m) na částech pozemků parc. č. 1717/2, 2769 a 2773 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: „Okružní, příp.NN, Kuni). 
 

14) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Oprava venkovní fasády a okapových chodníků na schodišti a spojovacím krčku do 
bytů čp. 1335 ve Vracově“ a jmenuje tříčlennou komisi pro výběrové řízení pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Oprava venkovní fasády a okapových chodníků na schodišti                    
a spojovacím krčku do bytů čp. 1335 ve Vracově“ ve složení Ing. Petr Loprais, Mgr. Zdeněk 
Hlavsa a Petr Fridrich (náhradníci: Jaromír Repík, Ing. Jan Martinek a Ing. Ludmila Polešovská) 
a souhlasí s oslovením tří dodavatelských firem. 
 

15) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Rekonstrukce sociálního zázemí ve dvou bytech Domu s pečovatelskou službou čp. 
1590 ve Vracově a v přízemí objektu radnice čp. 202 ve Vracově“ a jmenuje tříčlennou komisi 
pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce sociálního zázemí ve 
dvou bytech Domu s pečovatelskou službou čp. 1590 ve Vracově a v přízemí objektu radnice 
čp. 202 ve Vracově“ ve složení Ing. Petr Loprais, Mgr. Zdeněk Hlavsa a Petr Fridrich 
(náhradníci: Jaromír Repík, Ing. Jan Martinek a Ing. Ludmila Polešovská) a souhlasí                      
s oslovením tří dodavatelských firem. 
 

16) Rada města Vracova bere na vědomí nabídku digitálního řešení evidence a identifikace osob 
pro sběrný dvůr ve Vracově prostřednictvím systému safyWASTE, kterou nabízí společnost 
COMFIS s.r.o., IČ 26940116, se sídlem 687 08 Buchlovice, Hradišťská 857. 
 

17) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení na vypracování 
geometrického plánu pro celou lokalitu „Olšíčka“ a souhlasí s oslovením čtyř dodavatelských 
firem. 
 
 

Nepřijatý návrh: 
Rada města Vracova schvaluje žádost spolku Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z.s., IČ 07889763, 
se sídlem 698 01 Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, o poskytnutí finančního daru. Dar bude 
použit k uspořádání akce „Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině“, která se uskuteční 
dne 01. 08. 2021.  
(Návrh nebyl přijat pro nedostatek hlasů)  

 

Zapsala: Jana Sádovská 


