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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 90. schůze Rady města Vracova konané dne 16.06.2022   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 90. schůze Rady města Vracova. 
 

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

3) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu starosty o probíhajících investičních akcích“.  
 

4) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření 
Města Vracov za rok 2022 se společností AUDIT Brno, spol. s r.o. v souladu s § 4 odst. 7 
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších 
předpisů, za cenu 45.000 Kč bez DPH. 
 

5) Rada města Vracova bere na vědomí žádost manželů XXX, o povolení instalace držáku           
a malé kulaté antény firmou MBsystems Vracov na budovu v majetku Města Vracov                
a požaduje doložit technický návrh řešení zásahu do městské budovy. 
 

6) Rada města Vracova schvaluje výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku na 
vypracování projektové dokumentace pro akci „Vracov – rekonstrukce části komunikace ul. 
Záhumenská“ a „Vracov – rekonstrukce komunikace ul. Cihelná“; nejvýhodnější nabídku 
předložil Ing. Peter Štefančík, IČ: 68052626, se sídlem Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín 
s nabídkovou cenou 249.500 Kč vč. DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem 
Vracov a Ing. Peterem Štefančíkem, IČ: 68052626, se sídlem Na Výhoně 3223, 695 01 
Hodonín na vypracování projektové dokumentace „Vracov – rekonstrukce části komunikace 
ul. Záhumenská“ a „Vracov – rekonstrukce komunikace ul. Cihelná“ za nabídkovou cenu 
249.500 vč. DPH. 

 

7) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-001030075270/001-MPEL                
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění distribuční soustavy – 
kabelový pilíř NN, kabelové vedení NN na části pozemku parc. č. 3104/1 v obci a katastrálním 
území 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 
K3104/1“). 

 

8) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 2537 v obci a katastrálním území Vracov s XXX – provedení stavby zpevněné plochy 
ke stavbě „Víceúčelový objekt + Hobby dílna“ na pozemcích parc. č. 2518, 2519/1, 2519/4      
a 2519/5 v ul. Lidická v obci a katastrálním území Vracov. 

 

9) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 3654/1 v obci a katastrálním území Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní         
a kanalizační přípojky, sjezdu a zpevněných ploch k novostavbě rodinného domu na pozemku 
parc. č. 3644/6 v ul. Borová v obci a katastrálním území Vracov. 

 

10) Rada města Vracova bere na vědomí žádost XXX o dodatečný souhlas s umístěním              
a provedením stavby na pozemku ve spoluvlastnictví města Vracova, kdy jejím provedením 
došlo ke změně obvodu původní stavby o 19 m2 a souhlasí dle § 184a zákona č. 183/2006 
Sb., (stavební zákon), s dokončeným stavebním záměrem a s umístěním přístavby na 
pozemku parc. č. 2841/1 v obci a katastrálním území Osvětimany, jehož id. 1/119 je ve 
vlastnictví Města Vracova, v rámci změny obvodu stavby č. e. 23 zapsané na listu vlastnictví 
číslo 1151 pro obec a katastrální území Osvětimany, kterou vlastní XXX, a to s tím, že dojde 
k uzavření podnájemní smlouvy mezi XXX a Lesním družstvem Osvětimany, IČ: 63487781, se 
sídlem Osvětimany 268 na shora uvedenou část pozemku dotčenou provedenou přístavbou, 
jelikož uvedený spoluvlastnický podíl id. 1/119 pozemku byl Městem Vracov propachtován 
Lesnímu družstvu Osvětimany na základě smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 1. 6. 2015. 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


