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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 2. schůze Rady města Vracova konané dne 14.11.2022   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 2. schůze Rady města Vracova. 
 

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

3) Rada města Vracova bere na vědomí zprávu „Příprava vánočních akcí“, kterou předložila 
Jana Fridrichová, vedoucí Městského kulturního klubu Vracov. 
 

4) Rada města Vracova v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, zřizuje 2 komise rady města jako iniciativní a poradní orgány Rady města 
Vracov, a to: 
- Sbor pro občanské záležitosti 
- Komisi pro věci sociální, zdravotní a pro záležitosti seniorů 

 

5) Rada města Vracova jmenuje předsedy a členy komisí Rady města Vracova od 1. 12. 2022: 
- Sbor pro občanské záležitosti - předseda Mgr. Miroslava Glacová, členové: Karla 

Mikešová, Yvona Niklová 
- Komise pro věci sociální, zdravotní a pro záležitosti seniorů - předseda: MUDr. Božena 

Hofrová, členové: Libuše Gasparová, Božena Zajacová, Jana Fridrichová 
 

6) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. 8800100926_1/VB/P o zřízení věcného 
břemene dle § 59 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a dle § 1257 – 1266             
a § 1299 - 1302 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to jako služebnosti 
spočívající v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení a v právu 
vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení „Přeložka NTL plynovodní 
přípojky pro novostavbu rodinného domu, číslo stavby: 8800100926“ na obecním pozemku 
parc. č. 1485 v obci a katastrálním území Vracov v rozsahu dle geometrického plánu č. 3122-
253/2022 ve prospěch vlastníka a provozovatele stavby plynárenského zařízení a oprávněné 
GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, a to 
za jednorázovou úplatu ve výši celkem 2.420 Kč vč. DPH, to vše dle smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800100926/1/BVB/P ze dne 4. 2. 2021. 
 

7) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2022 
uzavřené mezi Městem Vracov a IZOLMONT CZ s. r. o., IČ: 28484002, se sídlem Babická 
2341/5, 149 00 Praha 4 - Chodov na zhotovení díla v rámci veřejné zakázky rozsahu 
„Modernizace zázemí na MZŠ Vracov – Vybudování venkovních učeben“, kterým se mění čl. 
5 odst. 5.1 „Cena díla a platební podmínky“ z původní ceny díla 2.010.310,00 Kč vč. DPH 
(cena bez DPH 1.661.412,71 Kč, DPH 348.897,29 Kč) na novou cenu díla 2.010.170,43 Kč 
vč. DPH (cena bez DPH 1.661.297,88 Kč, DPH 348.872,55 Kč), a to z důvodu, že při 
provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, 
nezbytné k provedení díla, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Výsledkem jsou 
vícepráce a méněpráce, a to vícepráce – dílo bude doplněno o systémový podkladní izolační 
pás IKO Armourbase Pro a nátěr bednění z palubek lazurou, méněpráce – z důvodu záměny 
technického řešení spojování dřevěných krokví bude upuštěno od ocelových prvků, které 
vykazují geometrickou kolizi ve spoji dřevo/ocel. 

 
8) Rada města Vracova vydává nařízení města Vracova č. 1/2022, kterým se vymezují oblasti 

města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání jen za 
sjednanou cenu. 
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9) Rada města Vracova schvaluje ceník za stání silničních motorových vozidel v oblastech 
města Vracova (parkoviště na náměstí Míru a ulici Nádražní), ve kterých lze místní 
komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání jen za sjednanou cenu dle přílohy. 
S účinností od 30.11.2022 ve dnech pondělí až pátek v době od 7:00 hod do 17:00 hod.         
a v sobotu v době od 7:00 hod do 12:00 hod.: 
a) při placení prostřednictvím parkovacího automatu dle Čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení města 

Vracova č. 1/2022 je první hodina stání (i započatá) zdarma a za každou další hodinu 
stání (i započatou) činí cena 20 Kč,  

b) při placení formou zakoupení parkovací karty dle Čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení města 
Vracova č. 1/2022 činí cena 2.000 Kč za rok pro jedno silniční motorové vozidlo. 

 

10) Rada města Vracova bere na vědomí žádost č.j. MUVR-2318/2022 ze dne 4. 11. 2022 
zhotovitele Ing. Petera Štefančíka, IČ: 68052626, se sídlem Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín 
o prodloužení termínu dokončení díla - vypracování projektové dokumentace pro veřejnou 
zakázku „Vracov – rekonstrukce části komunikace ul. Záhumenská“ a „Vracov – rekonstrukce 
komunikace ul. Cihelná“ a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MUVR-
1065/2022 ze dne 24. 6. 2022 uzavřené mezi Městem Vracov a Ing. Peterem Štefančíkem, 
IČ: 68052626, se sídlem Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín na vypracování projektové 
dokumentace pro veřejnou zakázku „Vracov – rekonstrukce části komunikace ul. 
Záhumenská“ a „Vracov – rekonstrukce komunikace ul. Cihelná“, kterým se mění v čl. II. odst. 
1 písm. a) termín dokončení a předání dokumentace pro vydání společného povolení včetně 
přípravy a podání žádosti o vydání správního rozhodnutí na příslušný stavební úřad 
z původního termínu do 30. 11. 2022 na nový termín do 31. 1. 2023, a to z důvodu nutného 
upřesnění a dojednání úprav na kanalizačním potrubí na ul. Záhumenská a podmínek dotčení 
vodovodu a úprav na kanalizaci Cihelná se zástupci Vodovody a kanalizace Hodonín a. s., 
které proběhlo po několika jednáních a následném vytyčení sítí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 


