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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 91. schůze Rady města Vracova konané dne 30.6.2022   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 91. schůze Rady města Vracova. 
 

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

3) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu o organizačních záležitostech městského 
úřadu“, kterou předložila Ing. Ludmila Polešovská, tajemnice MěÚ.  
 

4) Rada města Vracova schvaluje žádost Římskokatolické farnosti Vracov, IČ 47899093, se 
sídlem Vracov, náměstí Míru 50, o finanční příspěvek na novou elektroinstalaci v budově 
vracovské fary a přispěje částkou ve výši 50.000 Kč. 
 

5) Rada města Vracova schvaluje žádost společnosti TVARBET MORAVIA, a.s., IČ 13690558, 
se sídlem 695 01 Hodonín, Dolní Valy 3739/4,  o vydání souhlasu pro čerpání finanční rezervy 
ve výši 1.590.390 Kč na sanace a rekultivace pozemků dotčených hornickou činností pro DP 
Vracov (dobývací prostor) pro období 2022 až 2030 na základě příslušných ustanovení 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon), v platném 
znění a dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
v platném znění. 
 

6) Rada města Vracova schvaluje žádost Mateřské školy Vracov, okres Hodonín, příspěvkové 
organizace, IČ 75020734, o povolení výjimky pro školní rok 2022/2023 v souladu s § 23 odst. 
5 z. č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), kdy zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího 
počtu dětí, žáků a studentů stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, 
žáků a studentů za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Kapacita Mateřské 
školy Vracov přitom nebude překročena. 
 

7) Rada města Vracova schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru paní XXX ve výši 
5.000 Kč za aktivní pomoc ukrajinským uprchlíkům. Především za její obětavou a nezištnou 
pedagogickou a volnočasovou činnost patří velké poděkování. 
 

8) Rada města Vracova schvaluje výjimku v souladu s článkem VIII Metodiky pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Vracov pro následující bod č. 9 z důvodu, že 
„Dohoda o poskytnutí právních služeb ad hoc a o finančních podmínkách" schválená Radou 
města Vracova na 81. schůzi dne 27. ledna letošního roku 2022 a podepsaná k 1. únoru 2022 
nemohla obsahovat konkrétní částku za uzavření smluv, protože Město nevědělo, jaký bude 
zájem o pozemky, a tudíž nebyl znám počet smluv k vypracování. 
 

9) Rada města Vracova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí právních služeb 
ad hoc a o finančních podmínkách s Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, IČ 43989667, se sídlem 
789 85 Mohelnice, Olomoucká 36, z důvodu zpracování 31 smluv o smlouvách budoucích dle 
bodu č. 17 výpisu usnesení z XIX. Zastupitelstva města Vracova konaného dne 22.06.2022. 

 

10) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na obecním 
pozemku parc. č. 855/1 v obci a katastrálním území Vracov se XXX – provedení stavby 
zpevněné plochy k rodinnému domu čp. 214, který je součástí pozemku parc. č. 816 na 
náměstí Míru v obci a katastrálním území Vracov. 



Stránka 2 z 2 
 

 
11) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní 

smlouvě ze dne 27. 3. 2017 uzavřené mezi Městem Vracov a XXX o propachtování pozemků 
parc. č. 4899/24, 4899/71, 4899/72, 4899/77 a 4903/12 v obci a katastrálním území Bzenec, 
kterým se mění v čl. V. pachtovní smlouvy doba pachtu z původní doby pachtu do 31.12.2022 
na novou dobu pachtu do 31.12.2027. 

 
12) Rada města Vracova bere na vědomí žádost XXX o odprodej pozemku parc. č. 600 – ostatní 

plocha o výměře 17 m2 v obci a katastrálním území Vracov, na kterém se nachází vinný sklep 
č. 43 v ul. Baráky. 

 
13) Rada města Vracova bere na vědomí žádost XXX o souhlas se stavbou venkovní terasy 

k bytu č. 1720/1 na části obecního pozemku parc. č. 4941/2 v obci a katastrálním území 
Vracov. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 

 

 


