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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 1. schůze Rady města Vracova konané dne 31.10.2022   

 

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

2) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu o činnosti škol za školní rok 2021/2022“, které 
předložila ředitelka MŠ Vracov a ředitelé MZŠ Vracov a ZUŠ Vracov. 
 

3) Rada města Vracova bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 písm. a) z.č. 
240/2000 Sb., krizového zákona, zřizuje nový starosta obce I. typu krizový štáb obce jako svůj 
pracovní orgán pro zvládání mimořádných situací. 
 

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

5) Rada města Vracova bere na vědomí zprávu „Příprava rozpočtu města na rok 2023“, kterou 
předložila účetní Bc. Petra Šťastná. 
 

6) Rada města Vracova bere na vědomí žádost společnosti TextilEco a.s., IČ 28101766, se 
sídlem 110 00 Praha 1 – Nové Město, Palackého 715/15, o spolupráci při zajištění sběru, 
vývozu a zhodnocení složek komunálních odpadů a schvaluje uzavření „Smlouvy o umístění                     
a provozování kontejnerů“ na oděv, obuv a textil v počtu 3 kusů. Společnosti TextilEco a.s. 
náleží odměna ve výši 1.200 Kč + DPH za rok a za 1 umístěný kontejner v obci. 
 

7) Rada města Vracova bere na vědomí návrh aktualizace č. 2 Plánu dopravní obslužnosti 
Jihomoravského kraje pro období let 2022 až 2026. Připomínky k návrhu nebyly vzneseny. 
 

8) Rada města Vracova schvaluje přijetí daru Masarykovou základní školou Vracov, 
příspěvkovou organizací, IČ 48847682, od dárce Soukromé moravské směnárny s.r.o.,         
IČ 49966651, se sídlem 695 01 Hodonín, Národní třída 370/31, a uzavření darovací smlouvy 
podle § 2055 občanského zákoníku. Předmětem daru v hodnotě 24.048 Kč je 216 ks 
antivirového gelu 30 ml na ruce a 300 ks antivirového gelu 100 ml na ruce. 
 

9) Rada města Vracova schvaluje žádost příspěvkové organizace města Masarykovy základní 
školy Vracov, okres Hodonín, IČ 48847682, se sídlem Vracov, Komenského 950, o čerpání 
finančních prostředků z investičního fondu ve výši 61.345,79 Kč na pořízení výdejního 
terminálu do školní jídelny. 
 

10) Rada města Vracova ukládá příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Vracov,          
IČ 62812718, se sídlem Vracov, náměstí Míru 48, odvod peněžních prostředků z fondu 
investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 283.400 Kč, a to v souladu s ustanovením § 102 odst. 
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů,     
a v souladu s ustanoveními § 28 odst. 9 písm. b) a § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

11) Rada města Vracova schvaluje žádost příspěvkové organizace města Veřejně prospěšných 
služeb Vracov o čerpání finančních prostředků z investičního fondu ve výši 50.615,56 Kč na 
pořízení a opravy majetku – ozvučení fotbalového hřiště. 
 

12) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - časově neomezené služebnosti inženýrské sítě dle § 1267 zákona č. 89/2012 Sb. 
spočívající v právu umístění (uložení) a provozování stavby kanalizační přípojky “Vracov, 
kanalizační přípojka k BD na pozemku p.č. 3416/1 v k. ú. Vracov“ na služebném pozemku 
parc. č. 5184/1 v obci a katastrálním území Vracov a dále v právu vstupu oprávněných nebo 
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jimi pověřených fyzických a právnických osob na služebný pozemek, jakož i vjezd, použití       
a odjezd motorových vozidel a mechanických strojů na služebný pozemek při provádění 
potřebných oprav, údržby, rekonstrukce, kontroly či odstranění stavby kanalizační přípojky,    
a to bezúplatně ve prospěch vlastníka panujícího pozemku parc. č. 3416/1 v obci                    
a katastrálním území Vracov manželů XXX a XXX a každého dalšího budoucího vlastníka 
panujícího pozemku. Náklady za vyhotovení geometrického plánu uhradí město Vracov, a to 
z důvodu, že manželé XXX umožnili městu Vracov na základě Smlouvy o možnosti provést 
stavbu ze dne 10.2.2017 provést stavbu „Vracov, technická infrastruktura Olšíčka – vedení 
plynovodu a kanalizace“ bezúplatně přes pozemek parc. č. 3416/1 (dříve před revizí katastru 
nemovitostí parc. č. 3416/1, 3415/1 a 3419) v obci a k. ú. Vracov, bez čehož by nebylo možné 
realizovat technickou a dopravní infrastrukturu v lokalitě Olšíčka a současně byly městu 
Vracov ušetřeny nemalé finanční prostředky. 
 

13) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - časově neomezené služebnosti inženýrské sítě dle § 1267 zákona č. 89/2012 Sb. 
spočívající v právu umístění (uložení) a provozování stavby „Vracov, technická infrastruktura 
Olšíčka – vedení plynovodu a kanalizace“ na služebném pozemku parc. č. 3416/1 v obci        
a katastrálním území Vracov a dále v právu vstupu oprávněných nebo jimi pověřených 
fyzických a právnických osob na služebný pozemek, jakož i vjezd, použití a odjezd 
motorových vozidel a mechanických strojů na služebný pozemek při provádění potřebných 
oprav, údržby, rekonstrukce, kontroly či odstranění stavby „Vracov, technická infrastruktura 
Olšíčka – vedení plynovodu a kanalizace“, a to bezúplatně, ve prospěch města Vracova. 
Náklady za vyhotovení geometrického plánu uhradí město Vracov, a to z důvodu, že manželé 
XXX umožnili městu Vracov na základě Smlouvy o možnosti provést stavbu ze dne 10.2.2017 
provést stavbu „Vracov, technická infrastruktura Olšíčka – vedení plynovodu a kanalizace“ 
bezúplatně přes pozemek parc. č. 3416/1 (dříve před revizí katastru nemovitostí parc. č. 
3416/1, 3415/1 a 3419) v obci a k. ú. Vracov, bez čehož by nebylo možné realizovat 
technickou a dopravní infrastrukturu v lokalitě Olšíčka a současně byly městu Vracov ušetřeny 
nemalé finanční prostředky. 
 

14) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - časově 
neomezené služebnosti inženýrské sítě dle § 1267 zákona č. 89/2012 Sb. spočívající v právu 
umístění (uložení) a provozování stavby „Vracov, kanalizace v ulici Drahy“ na služebném 
pozemku parc. č. 3503 v obci a katastrálním území Vracov v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3142-490/2022, a dále v právu vstupu oprávněných nebo jimi pověřených fyzických            
a právnických osob na služebný pozemek, jakož i vjezd, použití a odjezd motorových vozidel   
a mechanických strojů na služebný pozemek při provádění potřebných oprav, údržby, 
rekonstrukce, kontroly či odstranění stavby „Vracov, kanalizace v ulici Drahy“, a to bezúplatně 
s vlastníkem pozemku a povinným z věcného břemene XXX ve prospěch oprávněného 
z věcného břemene Města Vracova, to vše dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě ze dne 27. 8. 2020. 
 

15) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - časově 
neomezené služebnosti inženýrské sítě dle § 1267 zákona č. 89/2012 Sb. spočívající v právu 
umístění (uložení) a provozování stavby „Vracov, kanalizace v ulici Drahy“ na služebném 
pozemku parc. č. 3504 v obci a katastrálním území Vracov v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3142-490/2022, a dále v právu vstupu oprávněných nebo jimi pověřených fyzických            
a právnických osob na služebný pozemek, jakož i vjezd, použití a odjezd motorových vozidel   
a mechanických strojů na služebný pozemek při provádění potřebných oprav, údržby, 
rekonstrukce, kontroly či odstranění stavby „Vracov, kanalizace v ulici Drahy“, a to bezúplatně 
s podílovými spoluvlastníky – každý id. ½ pozemku a povinnými z věcného břemene XXX       
a XXX ve prospěch oprávněného z věcného břemene Města Vracova, to vše dle smlouvy        
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 27. 8. 2020. 

 

16) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - časově 
neomezené služebnosti inženýrské sítě dle § 1267 zákona č. 89/2012 Sb. spočívající v právu 
umístění (uložení) a provozování stavby „Vracov, kanalizace v ulici Drahy“ na služebném 
pozemku parc. č. 3506 v obci a katastrálním území Vracov v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3142-490/2022, a dále v právu vstupu oprávněných nebo jimi pověřených fyzických            
a právnických osob na služebný pozemek, jakož i vjezd, použití a odjezd motorových vozidel   
a mechanických strojů na služebný pozemek při provádění potřebných oprav, údržby, 
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rekonstrukce, kontroly či odstranění stavby „Vracov, kanalizace v ulici Drahy“, a to bezúplatně 
s vlastníky pozemku a povinnými z věcného břemene manžely XXX a XXX ve prospěch 
oprávněného z věcného břemene Města Vracova, to vše dle smlouvy o budoucí smlouvě       
o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 27. 8. 2020. 

 

17) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - časově 
neomezené služebnosti inženýrské sítě dle § 1267 zákona č. 89/2012 Sb. spočívající v právu 
umístění (uložení) a provozování stavby „Vracov, kanalizace v ulici Drahy“ na služebném 
pozemku parc. č. 3508 v obci a katastrálním území Vracov v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3142-490/2022, a dále v právu vstupu oprávněných nebo jimi pověřených fyzických            
a právnických osob na služebný pozemek, jakož i vjezd, použití a odjezd motorových vozidel   
a mechanických strojů na služebný pozemek při provádění potřebných oprav, údržby, 
rekonstrukce, kontroly či odstranění stavby „Vracov, kanalizace v ulici Drahy“, a to bezúplatně 
s podílovými spoluvlastníky – každý id. ½ pozemku a povinnými z věcného břemene XXX      
a XXX, Vracov ve prospěch oprávněného z věcného břemene Města Vracova, to vše dle 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 27. 8. 2020. 

 

18) Rada města Vracova schvaluje žádost Základní umělecké školy Vracov, příspěvkové 
organizace, IČ 62812718, se sídlem Vracov, náměstí Míru 48, a souhlasí se zapojením školy 
do Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ, která probíhá v rámci Operačního programu 
Jan Amos Komenský. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 

 

 

 


