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

 

 

V Ý P I S  

 usnesení z 97. schůze Rady města Vracova konané dne 6.10.2022   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 97. schůze Rady města Vracova. 
 

2) Rada města Vracova bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé rady. Zápis z minulé schůze 
RM ověřil místostarosta Bc. Petr Fridrich a nevznesl žádnou připomínku. Zápis se tím 
považuje za schválený. 
 

3) Rada města Vracova bere na vědomí zprávu o hospodaření Veřejně prospěšných služeb, 
příspěvkové organizace, kterou předložila paní Květoslava Hubáčková, vedoucí organizace.  
 

4) Rada města Vracova bere na vědomí zprávu o výsledcích komunálních voleb, které se 
konaly ve dnech 23.–24.09.2022, kterou předložil pan Mgr. Vojtěch Pekař, vedoucí 
hospodářskosprávního odboru Městského úřadu Vracov.  
 

5) Rada města Vracova nominuje na cenu „Křesadlo“ udílenou Jihomoravským krajem, 
statutárním městem Brno, „Plánem B“, z.s. a Maltézskou pomocí, o.p.s. 3 kandidáty za více 
jak padesát odběrů krve. 
 

6) Rada města Vracova schvaluje odpisový plán na nový hmotný majetek - sekačku PARK PRO 
740 IOX, Honda CXV 690 - pořízený Veřejně prospěšnými službami, příspěvkovou organizací, 
IČ 47899166, se sídlem 696 42 Vracov, Vypálená 622. 
 

7) Rada města Vracova doporučuje Zastupitelstvu města Vracova schválit předfinancování 
projektu vyhlášeného Národní sportovní agenturou v rámci dotačního investičního programu 
č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, č.j.: NSA – 0007/2020/D/1 Výzvu 
19/2022 Regiony ÚSC 2022 s č.j.: NSA21-0007/2020/D/40 s názvem „Zázemí městského 
stadionu Vracov“ z rozpočtu města Vracov. 

               

8) Rada města Vracova bere na vědomí žádost XXX o odkoupení obecního pozemku parc. č. 
343/1 – vodní plocha o výměře 245 m2 v obci a katastrálním území Vracov a neschvaluje 
zveřejnění záměru prodeje pozemku 343/1 – vodní plocha o výměře 245 m2 v obci                  
a katastrálním území Vracov z důvodu umístění kanalizace na uvedeném pozemku. Užívání 
pozemku bude i nadále řešeno stávající platnou smlouvou o výpůjčce ze dne 9. 12. 2011. 
 

9) Rada města Vracova bere na vědomí žádost XXX o pronájem části obecního pozemku parc. 
č. 3540 – ostatní plocha o výměře cca 16 m2 v obci a katastrálním území Vracov (o rozměrech 
cca 1,7 x 9 m) pro uskladnění dřeva na topení pro rodinný dům čp. 439 a neschvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3540 – ostatní plocha o výměře cca 16 
m2 v obci a katastrálním území Vracov. 
 

10) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na obecním 
pozemku parc. č. 1485 v obci a katastrálním území Vracov s XXX – provedení stavby sjezdu   
a zpevněné plochy ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1484 u rodinného domu čp. 
335 v ul. Ernestovská v obci a katastrálním území Vracov. 
 

11) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na obecním 
pozemku parc. č. 3276/1 v obci a katastrálním území Vracov s XXX a XXX – provedení stavby 
vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 576, který je součástí pozemku parc. č. 3290 v ul. 
Písečná v obci a katastrálním území Vracov. 
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12) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-001030075303/002-PERF                
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění distribuční soustavy – 
kabel NN na části pozemku parc. č. 3421/1 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch EG.D, a. s.,     
IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno za jednorázovou úplatu ve 
výši celkem 2.000 Kč + DPH (stavba: „Vracov, Drahy, příp. NN, XXX K3033/1“). 
 

13) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na obecních 
pozemcích parc. č. 2002/2 a 4850 v obci a katastrálním území Vracov s manž. XXX a XXX – 
provedení stavby plynovodní přípojky, sjezdu a zpevněných ploch k rodinnému domu čp. 
1529, který je součástí pozemku parc. č. 1975/8 v ul. Planá v obci a katastrálním území 
Vracov. 
 

14) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na obecním 
pozemku parc. č. 1075/1 v obci a katastrálním území Vracov s XXX – provedení stavby 
kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 1080, který je součástí pozemku parc. č. 1142 v ul. 
Nádražní v obci a katastrálním území Vracov, a to překopem za jednorázovou úhradu ve výši 
5.280 Kč. 
 

15) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o možnosti provést stavbu 
na cizím pozemku ze dne 3. 6. 2021 mezi Městem Vracov a manž. XXX a XXX, kterým se 
v čl. VI. smlouvy stanovuje jednorázová úhrada za překop ve výši 3.600 Kč, a kterým se mění             
a doplňují podmínky uvedené v čl. VII. smlouvy pro uložení kanalizační přípojky překopem      
a doplňuje grafická příloha smlouvy. 
 

16) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-014330081196/001-MDP o zřízení 
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
opravování a údržbě distribuční soustavy – kabelové vedení NN na částech pozemků parc. č. 
3952/1 a 856 v obci a katastrálním území Vracov dle geometrického plánu č. 3148-137/2022 
ve prospěch EG.D, a. s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 
za jednorázovou úplatu 2.050,-Kč + DPH (stavba: „Vracov, Záhumenská, rozš. NN, XXX 
RD242“ dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene                                         
č. HO-001030073151/001-RGV ze dne 14. 3. 2022). 
 

17) Rada města Vracova schvaluje ukončení smluvního vztahu mezi Veřejně prospěšnými 
službami Vracov, IČ 47899166, 696 42 Vracov, Vypálená 622, a společností ENPZ, s.r.o.,     
IČ 14337908, 763 02 Zlín – Malenovice, Zahradní 1312 (do 30.09.2022 AH-ENERGY, s.r.o.) 
k datu 31.12.2022 a schvaluje uzavření smlouvy o dodávkách elektřiny od 01.01.2023 se 
společností Innogy Energie, s.r.o., IČ 49903209, se sídlem 108 00 Praha 10 – Strašnice, 
Limuzínská 3135/12. Společnost ENPZ, s.r.o. zůstává nadále majitelem trafostanice               
u stadionu. 

  

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 

 

 


