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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 95. schůze Rady města Vracova konané dne 8.9.2022   

 

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 95. schůze Rady města Vracova. 
 

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

3) Rada města Vracova bere na vědomí zprávu „Kulturní činnost ve městě a tradiční císařské 
hody s věncem a káčerem“, kterou předložila paní Jana Fridrichová, vedoucí Městského 
kulturního klubu Vracov.  
 

4) Rada města Vracova schvaluje žádost společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., IČ 26547953, se 
sídlem 190 00 Praha 9 - Vysočany, Paříkova 355/7, o poskytnutí dotace z prostředků města 
na zajištění pravidelných klauniád v Jihomoravském kraji do konce roku 2022 a přispěje 
částkou ve výši 2.000 Kč. (z fondu rady města Vracova) 
 

5) Rada města Vracova schvaluje žádost Masarykovy základní školy Vracov, příspěvkové 
organizace, IČ 48847682, se sídlem 696 42 Vracov, Komenského 950, o navýšení limitu na 
platy o 85.000 Kč na úhradu platu pedagožky z Ukrajiny z důvodu začlenění ukrajinských 
žáků do výuky. 
 

6) Rada města Vracova bere na vědomí výzvu společnosti STRABAG a.s., IČ 60838744, se 
sídlem 620 00 Brno, Tovární 3, k součinnosti ve věci vyšší moci a podstatné změny okolností 
v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.  
 

7) Rada města Vracova schvaluje žádost příspěvkové organizace města Veřejně prospěšných 
služeb Vracov o čerpání finančních prostředků z investičního fondu ve výši 243.123,61 Kč na 
opravy a technické zhodnocení šatny stolního tenisu v areálu Sokolovny. 
 

8) Rada města Vracova schvaluje žádost Veřejně prospěšných služeb, příspěvkové organizace 
města Vracova, o navýšení rozpočtu příspěvkové organizace o částku ve výši 15.888,67 Kč 
z důvodu přípravných a výkopových prací na přemístění stožáru veřejného osvětlení na ulici 
Borové a na rozšíření veřejného osvětlení v ul. Úzké. 
 

9) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na obecním 
pozemku parc. č. 2484 v obci a katastrálním území Vracov s XXX – provedení stavby 
vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 1109, který je součástí pozemku parc. č. 2583 v ul. 
Starce v obci a katastrálním území Vracov. 

 
10) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-014330073386/001-MDP o zřízení 

věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
opravování a údržbě distribuční soustavy – kabel NN, skříň a uzemnění na části pozemku 
parc. č. 1667 v obci a katastrálním území Vracov dle geometrického plánu č. 3143-
20664/2022 ve prospěch EG.D, a. s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 
602 00 Brno za jednorázovou úplatu 2.000 Kč (stavba: „Vracov, Dol. Řádky, příp. NN,  K1655“ 
dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. HO-001030067033/002-PERF 
ze dne 10. 11. 2021). 
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11) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na obecním 
pozemku parc. č. 3421/4 v obci a katastrálním území Vracov s XXX, Vracov a XXX – 
provedení stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky, sjezdu a zpevněných ploch 
k novostavbě bytového domu na pozemku parc. č. 1598 v ul. Drahy v obci a katastrálním 
území Vracov. 
 

12) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3104/1 
označené dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 3134-423/2022 novým parc. č. 
3104/30 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v obci a katastrálním území Vracov,    
a to vlastníku stavby garáže nacházející se na pozemku XXX. 
 

13) Rada města Vracova bere na vědomí odborné vyjádření č. 253-8/2022 ze dne 30. 8. 2022 
znalce Ing. Elišky Krošlákové o stanovení obvyklých cen pozemků v obci a katastrálním území 
Vracov pro aktualizaci ceníku pozemků pro převody z/do vlastnictví města Vracova                           
a doporučuje Zastupitelstvu města Vracova schválit aktualizovaný ceník pozemků pro 
převody z/do vlastnictví města Vracova dle tohoto odborného vyjádření č. 253-8/2022 znalce 
Ing. Elišky Krošlákové o stanovení obvyklých cen pozemků v obci a katastrálním území 
Vracov, a to s platností a účinností od 1. 10. 2022. 
 

14) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na obecním 
pozemku parc. č. 3104/1 v obci a katastrálním území Vracov s XXX a XXX – provedení stavby 
zpevněné plochy k rodinnému domu čp. 829, který je součástí pozemku parc. č. 3106 v ul. 
Dlouhá včetně sjezdu na komunikaci na pozemku parc. č. 3107/10, to vše za rodinným 
domem čp. 829 v obci a katastrálním území Vracov. 
 

15) Rada města Vracova bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace majetku města 
Vracova ke dni 31.12.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 

 


