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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 92. schůze Rady města Vracova konané dne 14.7.2022   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 92. schůze Rady města Vracova. 
 

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

3) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu o dopravní situaci ve městě“, kterou předložil 
Jaromír Repík, starosta města Vracov.  
 

4) Rada města Vracova bere na vědomí žádost XXX o odkoupení obecního pozemku parc. č. 
2267 – ostatní plocha o výměře 263 m2 v obci a katastrálním území Vracov a neschvaluje 
zveřejnění záměru prodeje pozemku 2267 – ostatní plocha o výměře 263 m2 v obci                  
a katastrálním území Vracov. 

 
5) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na obecním 

pozemku parc. č. 3113/1 v obci a katastrálním území Vracov se XXX provedení stavby 
vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 860, který je součástí pozemku parc. č. 3191 v ul. 
Dlouhá v obci a katastrálním území Vracov, a to překopem za jednorázovou úhradu ve výši 
2.010 Kč. 

 
6) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na obecním 

pozemku parc. č. 3421/1 v obci a katastrálním území Vracov s manž. XXX a XXX – provedení 
stavby vodovodní a kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 1756 na pozemcích parc. č. 
3041/2 a 3041/3 v ul. Drahy v obci a katastrálním území Vracov. 

 
7) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3104/1 

označené dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 3132-414/2022 novým parc.               
č. 3104/29 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v obci a katastrálním území Vracov, 
a to vlastníku stavby garáže nacházející se na pozemku XXX za kupní cenu 300 Kč/m2,         
tj. celkem 6.600 Kč. 

 
8) Rada města Vracova schvaluje připojení se Města Vracova k podání žaloby proti rozhodnutí 

Českého báňského úřadu ze dne 10.06.2022, č.j. SBS 250542/2022 a uděluje plnou moc 
advokátovi Mgr. Pavlu Černému, ev. č. ČAK 12813 se sídlem v Brně, Údolní 33. 

 
9) Rada města Vracova schvaluje uzavření Dohody o zařazení do evidence a pravidla pro 

poskytování náhrady nákladů na ubytování (ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny), a to 
mezi příspěvkovou organizací Veřejně prospěšné služby Vracov, Vypálená 622, IČ 47899166, 
se sídlem Vypálená 622, Vracov, a Jihomoravským krajem, IČ 70888337, se sídlem 
Žerotínovo náměstí 449/3, Brno. 
 

10) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení na veřejnou zakázku pro 
akci „ZUŠ Vracov výměna TR ventilů + potřebné úpravy v kotelně“, a to formou uzavřené 
výzvy. 

  
 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


