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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 66. schůze Rady města Vracova konané dne 27.5.2021   

 

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 66. 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 „Zprávu finančního výboru k návrhu závěrečného účtu 
města Vracova za rok 2020“, kterou předložil předseda výboru pan Mgr. Bronislav Chovanec. 
 

4) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti“, 
kterou předložila paní Mgr. Miroslava Glacová.  
 

5) Rada města Vracova bere na vědomí žádost pana XXX o provedení terénních úprav na 
pozemku Města Vracova parc. č. 3964/1 v k. ú. Vracov. 
 

6) Rada města Vracova schvaluje žádost spolku Junák – český skaut, středisko Ratíškovice, 
z.s., IČ 61742848, se sídlem 696 02 Ratíškovice, Vítězná 65, o poskytnutí vhodného prostoru 
v areálu Březíčka k celoroční činnosti spolku.  
 

7) Rada města Vracova bere na vědomí stížnost manželů XXX na rušení nočního klidu 
provozováním venkovního posezení v restauraci na ul. Okružní (U Kaiserů).  
 

8) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje ve výši 42.850 Kč na realizaci projektu „Zkvalitnění poskytovaných 
služeb Informačního centra města Vracova v roce 2021“, evidovaného pod č.j. JMK 
30572/2021. Poskytnutí dotace je v souladu se z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

9) Rada města Vracova schvaluje žádost spolku LESOBOR, IČ 22694536, se sídlem Písečná 
1425, Vracov, o povolení využít zabedněnou výlohu budovy bývalého květinářství v prostoru 
železniční stanice (směr Veselí n. M.), parc. č. 1146 v k. ú. Vracov, pro projekt streetart 
„Básně na cestu“ po dobu, než proběhne rekonstrukce budovy. 
 

10) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 1486 v obci a k. ú. Vracov s XXX, bytem Skoronská 791, Vracov – provedení stavby 
vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 791, který je součástí pozemku parc. č. 1481 v ul. 
Skoronská v obci a katastrálním území Vracov. 

 

11) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 312/1 v obci a k. ú. Vracov s Daňové poradenství Varga s. r. o., IČ: 26939436, se 
sídlem Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5 – provedení stavby „Oprava 
zpevněné plochy u budovy čp. 982 v k. ú. Vracov, která je součástí pozemku parc. č. 1140/1 
v ul. Nádražní v obci a katastrálním území Vracov. 

 

12) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích 
parc. č. 3064/1a 2943/53 v obci a k. ú. Vracov s XXX, bytem Zahradská 1286, Vracov – 
provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky a sjezdu ke stavbě „Rodinný dům – 
novostavba“ na pozemku parc. č.  2957 a 2944/14 v ul. Luční v obci a katastrálním území 
Vracov, a to překopem za úhradu ve výši 2.100 Kč. 
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13) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 

parc. č. 2770/1 v obci a k. ú. Vracov s manž. XXX, bytem Následlovice  čp. 139 a XXX, bytem 
J. Husa 1516, Vracov – provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky, sjezdu                 
a zpevněných ploch k novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č.  4846/18 v ul. Potoční 
v obci a katastrálním území Vracov. 
 

14) Rada města Vracova schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Veřejně prospěšnými 
službami Vracov, IČ: 47899166, se sídlem Vypálená 622, Vracov a Naše Slovácko z. s.,      
IČ: 08185824, se sídlem náměstí Míru 1774, Vracov o pronájmu malého cvičebního sálu pro 
trénování sportovních a standartních tanců 2x týdně po hodině s platností od 1. 6. 2021 za 
nájemné ve výši 150 Kč/hod. 

 

15) Rada města Vracova bere na vědomí sdělení VIAGEM a. s., IČ: 04817320, se sídlem 
Sokolovská 131/86, Praha 8 k nabídce odprodeje pozemků parc. č. 4420/6, 4419/43 a 4437/4 
v obci a k. ú. Vracov o upřednostnění jiného kupujícího. 
 

16) Rada města Vracova schvaluje výsledek provedeného poptávkového řízení na „Dodávku 
prvků workoutového hřiště“; nejvýhodnější nabídku předložila společnost TEWIKO systems, 
s.r.o., IČ    25472887, se sídlem 463 03 Stráž nad Nisou, Kateřinská 791, s nabídkovou cenou 
144.558,70 Kč vč. DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Vracov                   
a společností TEWIKO systems, s.r.o., IČ 25472887, se sídlem 463 03 Stráž nad Nisou, 
Kateřinská 791, dle provedeného poptávkového řízení na akci „Dodávka prvků workoutového 
hřiště“ za úhradu ve výši 144.558,70 Kč vč. DPH. 
 

17) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci a poskytnutí dat při tvorbě, 
aktualizaci a správě Digitální technické mapy (DTM) Jihomoravského kraje podle § 1746 odst. 
2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 200/1994 Sb.,                              
o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 
znění pozdějších předpisů. Předmětem smlouvy je závazek obce poskytnout data DTMO kraji 
jako podklad pro tvorbu DTM JMK a závazek kraje poskytnout obci data DTM JMK na území 
obce pro potřeby tvorby DTMO.  
 

18) Rada města Vracova uděluje souhlas v souladu se směrnicí č. 2/2019, o symbolech města      
a jejich užívání, a v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecním zřízení), k užívání znaku města Vracova na závodním automobilu Škoda 130 RS při 
závodech historických vozidel na Mistrovství Evropy, o který požádal pan XXX, bytem 
Sportovní 807, Vracov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 
 

 
 


