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

V Ý P I S  

 usnesení z 94. schůze Rady města Vracova konané dne 25.8.2022   

 

 

 
1) Rada města Vracova schvaluje program 94. schůze Rady města Vracova. 

 

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

3) Rada města Vracova bere na vědomí zprávu „Kontrola plnění usnesení rady                           
a zastupitelstva“, kterou předložil pan Ing. Zdeněk Lukeš, předseda kontrolního výboru.  
 

4) Rada města schvaluje žádost společnosti Stanislav Fink, IČ 10576410, se sídlem 696 19 
Mikulčice, Těšice 582, o pronájem veřejného prostranství za účelem provozování zábavních 
atrakcí po dobu konání tradičních hodů ve dnech 15.-16.10.2022 s cenovou nabídkou ve výši 
28.000 Kč. Atrakce budou umístěny na parkovišti po celé délce od MIXLAND s.r.o., Vracov po 
MěÚ. 
 

5) Rada města schvaluje žádost společnosti TAXES OIL s.r.o., IČ 60747498, se sídlem 695 01 
Hodonín, Kasárenská 1022/5, zastupující společnost Geofizyka Toruň S.A., IČ 879-20-46-
601, 50 Chrobrego Street, 87-100 Toruň, Polsko, o umožnění provedení geofyzikálního 
průzkumu na pozemcích obce. 
 

6) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30. 12. 2016 
uzavřené mezi pronajímatelkou XXX a nájemcem Městem Vracov o pronájmu pozemků parc. 
č. 1354/29 a 1354/33 v obci a katastrálním území Vracov v areálu koupaliště, kterým dojde 
k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2024 a ke zvýšení nájemného z původního nájemného 
ve výši 6.210 Kč ročně + inflace na nové nájemné stanovené znaleckým posudkem č. 5533-
103/2022 ze dne 15. 7. 2022 ve výši 6.762 Kč + inflace. 

 

7) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-001030077187/001-ADSG               
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění distribuční soustavy – 
pilíř NN, kabelové vedení NN na části pozemku parc. č. 4419/17 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 (stavba: „Vracov, rozš. NN, XXX K664“). 
 

8) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-001040022640/001-PERF                
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění distribuční soustavy – 
kabelové vedení NN 1m na části pozemku parc. č. 2771 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 (stavba: „Vracov, Okružní, příp.NN, XXX 
RD455“). 
 

9) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k majetku České 
republiky ev.č. 62-2-8360/2022 podle § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, mezi Českou 
republikou – Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, IČ 70884099, se sídlem 
614 00 Brno, Zubatého 685/1 a Městem Vracov. Předmětem smlouvy je majetek ve výši 
127.547,89 Kč. 
 

10) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 550/2021 ze dne 
14. 12. 2021 uzavřené mezi Městem Vracov a SIMOST, s. r. o., IČ: 46995803, se sídlem Jižní 
náměstí 32/15, 619 00 Brno, na zhotovení díla „Stavební úpravy lávky pro pěší přes 
Vracovský potok“, kterým se mění čl. 3 odst. 3.1. smlouvy – termín ukončení prací 
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z původního termínu do 31. 8. 2022 na nový termín dokončení prací do 23. 9. 2022, a kterým 
se dále mění čl. 5 odst. 5.1. smlouvy - cena díla z původní ceny díla 2.281.001,25 Kč vč. DPH 
(cena bez DPH 1.885.125,00 Kč, DPH 395.876,25 Kč) na novou cenu díla 2.388.754,46 Kč 
vč. DPH (cena bez DPH 1.974.177,24 Kč, DPH 414.577,22 Kč), a to z důvodu, že při 
provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnost, 
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 Změnovém listu č. 1 - Po 
odbourání podkladu pro ložiska lávky bylo zjištěno, že podpory lávky jsou v nepoužitelném 
stavu. Za lícovým kamenem – opevněním, nebyl beton, jen hlína s kamenivem, což nebylo 
možné použít jako opěru. Bylo nutné provést nové opěry. K uvedenému zjištění projektant 
sdělil, že při zaměření stávajícího stavu nic nenasvědčovalo tomu, že opěry za jejich 
opevněním kamenivem nejsou provedeny. 

 

11) Rada města Vracova ukládá příspěvkové organizaci Veřejně prospěšné služby Vracov, 
Vypálená 622, IČ 47899166, odvod peněžních prostředků z jejího fondu investic do rozpočtu 
zřizovatele ve výši 233.000 Kč, a to v souladu s ustanoveními § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, § 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. 
 

12) Rada města Vracova ukládá starostovi a tajemnici prověřit možnost využití vyhlášených 
dotací na realizaci revitalizace dětských hřišť a výstavbu nového kulturního domu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


