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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 3. schůze Rady města Vracova konané dne 28.11.2022   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 3. schůze Rady města Vracova. 
 

2) Rada města Vracova bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé rady. Zápis z minulé schůze 
RM ověřila Mgr. Silvie Lopraisová a nevznesla žádnou připomínku. Zápis se tím považuje za 
schválený. 
 

3) Rada města Vracova bere na vědomí informace (zprávu) předsedy finančního výboru RNDr. 
Petra Koiše, Ph.D. k návrhu rozpočtu města na rok 2023. 
 

4) Rada města Vracova bere na vědomí „Návrh rozpočtu města na rok 2023“ a doporučuje jej 
ke schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Vracova. 

 

5) Rada města Vracova souhlasí s tím, aby Základní umělecká škola Vracov, příspěvková 
organizace, IČ: 62812718, se sídlem náměstí Míru 48, Vracov, použila část svého rezervního 
fondu ve výši 283.400 Kč k posílení svého fondu investic, a to v souladu s ustanoveními § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na obecním 
pozemku parc. č. 3329/1 v obci a katastrálním území Vracov s XXX – provedení stavby 
kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 422, který je součástí pozemku parc. č. 3.343 v ul. 
Lesní v obci a katastrálním území Vracov, a to překopem za jednorázovou úhradu ve výši 
2.100 Kč. 

 

7) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru uzavření nájemní smlouvy s XXX, která 
formou novace dle § 1902 (nahrazení stávajícího závazku novým) a formou postoupení 
smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nahrazuje původní nájemní 
smlouvu uzavřenou mezi Městem Vracov a XXX a XXX dne 18. 7. 2019 o pronájmu části 
pozemku parc. č. 24 – ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v obci a k. ú. Vracov, na němž se 
nachází přístřešek s odstavnou plochou pro osobní automobil, a to nově na dobu neurčitou od 
1. 1. 2023 za nájemné nově ve výši 150 Kč ročně. 

 
8) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 11. 2021 

uzavřené mezi Městem Vracov a SPOLEČNOST SWIETELSKY – MSO SERVIS (vedoucí 
společník a správce společnosti: SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní 
stavby MORAVA, IČ: 48035599, se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno a společník: MSO 
servis spol. s r. o., IČ: 49971379, se sídlem Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov) na veřejnou 
zakázku „Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov – I. Etapa“, kterým se mění      
čl. 4 odst. 4.1.1. smlouvy - cena díla veřejné zakázky „Technická a dopravní infrastruktura 
Olšíčka, Vracov – I. Etapa“ z původního znění (dle Dodatku č. 4): „Cena díla celkem bez DPH 
46.775.892,71 Kč, DPH 21% 9.822.937,47 Kč, Cena díla celkem vč. DPH 56.598.830,18 Kč“ 
na nové znění: „Cena díla celkem bez DPH 45.727.185,49 Kč, DPH 21% 9.602.708,95 Kč, 
Cena díla celkem vč. DPH 55.329.894,44 Kč“, a to z důvodu, že při provádění prací vyvstaly 
skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby, kdy tyto skutečnosti, jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat         
a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení díla. Výsledkem jsou 
vícepráce a méněpráce, které jsou zohledněny ve Změnových listech č. 5 a č. 6 (ZL č. 5 – 
SO.05 – Splašková kanalizace – 1. etapa – 30.2 – MP Odvodnění staveniště – odpočet vrtů; 
ZL č. 6: 25. MP SO03 Odpočet pažení a zásypového štěrkopísku, 26. MP SO04 Odpočet 
pažení a zásypového štěrkopísku, 27. VMP SO05 Změna šachty před uklidňujícím potrubím, 
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28. MP SO05 Odpočet zásypového štěrkopísku a čerpání vody, 29. MP SO05 ČS odpočet 
zděného pilíře rozvaděče, 30. MP SO05 Výtlak odpočet zásypového štěrkopísku, 31. VP 
SO06 Oprava beton. vjezdů pro napojení plynovodu, 32. VP SO06 Odpočet výstražné folie     
a zásypového štěrkopísku, 33. VP SO10 Doplněno o chybějící chráničky HDPE 10/5,5, 34. 
MP SO00 Ostatní a vedlejší náklady 1 etapa, 35. MP SO01 Komunikace a parkovací plochy,     
36. VP SO01 Komunikace a parkovací plochy, 37. MP SO05 5 Výtlak, 38. MP SO06 
Plynovod, 39. MP Odpočet vodovodní chráničky, 40. MP SO03 Odpočet prodloužení vodovod. 
chrániček do pozemků 1,5m). 
 

9) Rada města Vracova bere na vědomí informaci, že do 30. 11. 2022 bude městem Vracov 
podána žádost o dotaci na akci „Zázemí městského stadionu Vracov“ v rámci dotačního 
investičního programu č. 162 55 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020 – 2024, a to 
na základě požadavku zastupitele Mgr. Zbyňka Janošky, Ph.D. dle usnesení Zastupitelstva 
města Vracova č. 18 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vracova ze dne              
18. 10. 2022, z něhož je zřejmý záměr města uvedenou akci předfinancovat. Tato informace 
bude předložena na vědomí i Zastupitelstvu města Vracova na jeho nejbližším zasedání.  
 

10) Rada města Vracova bere na vědomí návrh starosty a místostarostky města o způsobu 
(systému) odměňování fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon 
funkce členů výborů Zastupitelstva města Vracova a předsedů a členů komisí Rady města 
Vracova, kteří nejsou členy zastupitelstva města, kdy se navrhuje:  
- výše odměny člena výboru Zastupitelstva města Vracova, který není členem zastupitelstva 

města ve výši 1.870 Kč měsíčně  
- výše odměny předsedů komisí zřízených Radou města Vracova, kteří nejsou členy 

zastupitelstva města Vracova ve výši 3.000 Kč měsíčně 
- výše odměny členů komisí zřízených Radou města Vracova, kteří nejsou členy 

zastupitelstva města ve výši 1.560 Kč měsíčně  
a doporučuje tyto výše odměn Zastupitelstvu města Vracova ke schválení. 
 

11) Rada města Vracova schvaluje žádost Základní umělecké školy Vracov, příspěvkové 
organizace, IČ 62812718, se sídlem Vracov, náměstí Míru 48, o čerpání finančních prostředků 
z rezervního fondu ve výši 70.000 Kč k dalšímu rozvoji své činnosti. 
 

12) Rada města Vracova schvaluje v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění, výplatu zbývající části odměn za druhé pololetí roku 2022 vedoucím 
školských příspěvkových organizací města Vracova dle předloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 

 

 

 

 


