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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 68. schůze Rady města Vracova konané dne 24.6.2021   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 68. schůze Rady města Vracova. 
 

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

3) Rada města Vracova bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Vracov, okres 
Hodonín, příspěvkové organizace, IČ 75020734, o zápise dětí do mateřské školy pro školní 
rok 2021/2022. 
 

4) Rada města Vracova neschvaluje finanční příspěvek spolku Vracovští vinaři z.s.,                 
IČ 09727191, se sídlem Vracov, Úzká 1741. 
 

5) Rada města Vracova schvaluje uzavření „Smlouvy o využití obecního systému odpadového 
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení“ mezi Městem Vracov a společností 
ELEKTROWIN a.s., IČ 27257843, se sídlem 140 00 Praha 4, Michelská 300/60, podle § 1746 
odst. 2 občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.) v platném znění a podle § 16 odst. 1 zákona 
č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění. Smlouva se uzavírá na 
dobu určitou, a to do 31.12.2021 s možností jejího automatického prodloužení vždy o další 
kalendářní rok, pokud si do 30.11.2021 (a dále vždy k 30.11. příslušného roku) smluvní strany 
písemně neoznámí, že trvají na ukončení této smlouvy ke sjednanému datu. 
 

6) Rada města Vracova schvaluje uzavření „Dohody o umístění zařízení veřejného osvětlení na 
zařízení EG.D, a.s.“ mezi Městem Vracov a společností EG.D, a.s. člen skupiny E.ON,           
IČ 28085400, se sídlem 602 00 Brno, Lidická 1873/36, podle § 1746 zákona 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 12 měsíců. 
 

7) Rada města Vracova souhlasí s navýšením rozpočtu příspěvkové organizace Veřejně 
prospěšných služeb, IČ 47899166, se sídlem Vypálená 622, Vracov, o částku ve výši 
20.199,78 Kč za stavební úpravy u budovy Města Vracov v Radniční ulici. Tato částka bude 
předložena ke schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Vracova v rámci 
rozpočtových opatření v roce 2021.  
 

8) Rada města Vracova bere na vědomí žádost XXX ze dne 17. 6. 2021 o prodej stavebního 
pozemku v lokalitě „Olšíčka“ pro výstavbu samostatně stojícího rodinného domu. 
 

9) Rada města Vracova bere na vědomí žádost XXX ze dne 17. 6. 2021 o prodej stavebního 
pozemku v lokalitě „Olšíčka“ pro výstavbu samostatně stojícího rodinného domu. 
 

10) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 1356/1 v obci a k. ú. Vracov s manž. XXX a XXX, bytem Jezerní 1519, Vracov            
– provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 1519, který je součástí 
pozemku parc. č. 1258/3 v ul. Jezerní v obci a katastrálním území Vracov. 
 

11) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 1356/1 v obci a k. ú. Vracov s manž. XXX a XXX, bytem Skoronská 1347, Vracov        
– provedení stavby kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 1347, který je součástí 
pozemku parc. č. 1402 v ul. Skoronská v obci a katastrálním území Vracov, a to překopem za 
jednorázovou úhradu ve výši 1.920 Kč. 
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12) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 2422/1 v obci a k. ú. Vracov s XXX, bytem Strážnická 755, Vracov – provedení stavby 
vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 755, který je součástí pozemku parc. č. 2288 v ul. 
Strážnická v obci a katastrálním území Vracov. 
 

13) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 3355 v obci a k. ú. Vracov s XXX, bytem Lesní 1293, Vracov – provedení stavby 
zpevněné plochy (pro parkování) k rodinnému domu čp. 1293, který je součástí pozemku 
parc. č. 3347 v ul. Lesní v obci a katastrálním území Vracov. 
 

14) Rada města Vracova schvaluje uzavření Dodatku č. 02 ke Smlouvě o připojení k distribuční 
soustavě č. 12358798 uzavřené mezi Městem Vracov a EG.D, a. s., IČ: 28085400, se sídlem 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno dne 6. 3. 2018, kterým se mění číslo smlouvy 
z původního č. 12358798 na nové č. 9000038705, a kterým se mění termín připojení zařízení 
k distribuční soustavě z uvedený v odst. 1 čl. III. smlouvy z původního termínu do 24 měsíců 
ode dne podpisu smlouvy na nový termín do 31. 3. 2022. 
 

15) Rada města Vracova bere na vědomí žádost XXX, bytem Mlýnská 1460, Vracov o odprodej 
části pozemku parc. č. 105/23 – orná půda v obci a katastrálním území Vracov a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtování části pozemku parc. č. 105/23 – orná půda o výměře        
370 m2 v obci a katastrálním území Vracov, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou            
3 měsíce za účelem rozšíření ovocného sadu.  

 

16) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku „Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov“ a jmenuje tříčlennou komisi 
pro výběrové řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „Technická a dopravní infrastruktura 
Olšíčka, Vracov“ ve složení starosta Jaromír Repík, místostarosta Petr Fridrich a radní Mgr. 
Zdeněk Hlavsa (náhradníci: Ing. Petr Loprais, Bc. Helena Bukovská, Ing. Ludmila Polešovská, 
Ing. Jan Martinek a Martin Lunda) a schvaluje zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné 
zakázce „Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov“ 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.  
 

17) Rada města Vracova schvaluje provoz letního kina na náměstí Míru ve Vracově v době od 
25.06.2021 do 31.08.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 

 

 
 


