
Stránka 1 z 3 
 

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

 

 

V Ý P I S  

 usnesení z 89. schůze Rady města Vracova konané dne 02.06.2022   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 89. schůze Rady města Vracova. 
 

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

3) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti“, 
kterou předložila paní Mgr. Miroslava Glacová.  
 

4) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu o činnosti finančního výboru“, kterou předložil 
pan Mgr. Bronislav Chovanec, předseda FV.  
 

5) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje ve výši 42.000 Kč na realizaci projektu „Restaurování hlavního 
hřbitovního kříže z roku 1878 ve Vracově“, evidovaného pod č.j. JMK 27318/2022. Poskytnutí 
dotace je v souladu se z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.   
 

6) Rada města Vracova bere na vědomí žádost spolku Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z.s. 
o morální, hmotnou a finanční podporu letošních Slavností bratrství Čechů a Slováků na Velké 
Javořině.  
 

7) Rada města Vracova schvaluje uzavření Přílohy č. 1 pro rok 2022 ke smlouvě č. O 36/2016 
mezi Městem Vracov a společností EKOR, s.r.o., IČ 60700262, se sídlem 697 01 Kyjov, 
Havlíčkova 1398/49a, z důvodu navýšení cen za služby společnosti EKOR, s.r.o. pro členské 
obce DSO Severovýchod od 01.07.2022 o 8,4 % v činnostech svoz, svoz separace, 
skládkování a doprava. Toto zvýšení cen již bylo schváleno valnou hromadou Dobrovolného 
svazku obcí Severovýchod dne 13.05.2022. 
 

8) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č.                 
18 – ostatní plocha v obci a katastrálním území Vracov označené dle geometrického plánu č. 
3114-129/2022 novým parc. č. 18/4 - ostatní plocha o výměře 32 m2 v obci a katastrálním 
území Vracov vlastníkům pozemků parc. č. 51, 52 a 53 XXX a XXX z důvodu narovnání 
vlastnických vztahů a vlastnické hranice pozemku parc. č. 18 s pozemkem parc. č. 52 v obci  
a katastrálním území Vracov a z důvodu uložení inženýrských sítí ke stavbě „Technická 
infrastruktura náměstí, Vracov – I. Etapa“, jejímž investorem je město Vracov, to vše dle 
smlouvy o budoucí kupní smlouvy ze dne 21. 4. 2022 za kupní cenu 150 Kč/m2. 
(kupní cena 150 Kč/m2 byla stanovena dle aktuálního ceníku města Vracova, kdy kupní cena 
zahrady za rodinnými domy činí 300 Kč/m2 s tím, že v odůvodněných případech je dle ceníku 
možné tuto cenu snížit až o 50%, přičemž odůvodněním je v tomto případě  narovnání 
vlastnických vztahů a vlastnické hranice pozemku, jelikož v minulosti vlastníci pozemku parc. 
č. 52 „nuceně“ odprodali části stávajícího pozemku parc. č. 18 na náměstí tehdejšímu Čs. 
Státu – MNV Vracov a současně potřeba města - uložení inženýrských sítí ke stavbě 
„Technická infrastruktura náměstí, Vracov – I. Etapa“, jejímž investorem je město Vracov.) 

 
9) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č.                

18 – ostatní plocha v obci a katastrálním území Vracov označené dle geometrického plánu č. 
3114-129/2022 novým parc. č. 18/5 - ostatní plocha o výměře 95 m2 v obci a katastrálním 
území Vracov vlastníku pozemků parc. č. 50 a 49 XXX z důvodu narovnání vlastnických 



Stránka 2 z 3 
 

vztahů a vlastnické hranice pozemku parc. č. 18 s pozemkem parc. č. 50 v obci a katastrálním 
území Vracov a z důvodu uložení inženýrských sítí ke stavbě „Technická infrastruktura 
náměstí, Vracov – I. Etapa“, jejímž investorem je město Vracov, to vše dle smlouvy o budoucí 
kupní smlouvy ze dne 21. 4. 2022 za kupní cenu 150 Kč/m2. 
(kupní cena 150 Kč/m2 byla stanovena dle aktuálního ceníku města Vracova, kdy kupní cena 
zahrady za rodinnými domy činí 300 Kč/m2 s tím, že v odůvodněných případech je dle ceníku 
možné tuto cenu snížit až o 50%, přičemž odůvodněním je v tomto případě  narovnání 
vlastnických vztahů a vlastnické hranice pozemku, jelikož v minulosti vlastníci pozemku parc. 
č. 52 „nuceně“ odprodali části stávajícího pozemku parc. č. 18 na náměstí tehdejšímu Čs. 
Státu – MNV Vracov a současně potřeba města - uložení inženýrských sítí ke stavbě 
„Technická infrastruktura náměstí, Vracov – I. Etapa“, jejímž investorem je město Vracov.) 

 
10) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku                         

parc. č. 18 – ostatní plocha v obci a katastrálním území Vracov označené dle geometrického 
plánu č. 3114-129/2022 novým parc. č. 18/6 - ostatní plocha o výměře 42 m2 v obci                
a katastrálním území Vracov vlastníkům pozemků parc. č. 47 a 48 manželům XXX a XXX 
z důvodu narovnání vlastnických vztahů a vlastnické hranice pozemku parc. č. 18 
s pozemkem parc. č. 48 v obci a katastrálním území Vracov a z důvodu uložení inženýrských 
sítí ke stavbě „Technická infrastruktura náměstí, Vracov – I. Etapa“, jejímž investorem je 
město Vracov, to vše dle smlouvy o budoucí kupní smlouvy ze dne 21. 4. 2022 za kupní cenu 
150 Kč/m2. 
(kupní cena 150 Kč/m2 byla stanovena dle aktuálního ceníku města Vracova, kdy kupní cena 
zahrady za rodinnými domy činí 300 Kč/m2 s tím, že v odůvodněných případech je dle ceníku 
možné tuto cenu snížit až o 50%, přičemž odůvodněním je v tomto případě  narovnání 
vlastnických vztahů a vlastnické hranice pozemku, jelikož v minulosti vlastníci pozemku parc. 
č. 52 „nuceně“ odprodali části stávajícího pozemku parc. č. 18 na náměstí tehdejšímu Čs. 
Státu – MNV Vracov a současně potřeba města - uložení inženýrských sítí ke stavbě 
„Technická infrastruktura náměstí, Vracov – I. Etapa“, jejímž investorem je město Vracov.) 

 
11) Rada města Vracova bere na vědomí žádost manželů XXX o odprodej části pozemku parc. č. 

3952/1 o výměře cca 55 m2 v obci a katastrálním území Vracov a schvaluje zveřejnění 
záměru prodeje části pozemku parc. č. 3952/1 – ostatní plocha o výměře cca 55 m2 v obci      
a katastrálním území Vracov.  

 
12) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 

parc. č. 717/1 v obci a katastrálním území Vracov s manž. XXX – provedení stavby vodovodní 
přípojky ke stavbě pro výrobu a skladování čp. 1242, která je součástí pozemku parc. č. 738 
v ul. J. Husa v obci a katastrálním území Vracov (bývalá navijárna). 

 
13) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 

parc. č. 2109 v obci a katastrálním území Vracov se XXX – provedení stavby vodovodní         
a kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 645, který je součástí pozemku parc. č. 1852 
v ul. Osmecká v obci a katastrálním území Vracov, a to překopem za úhradu ve výši 1.620 Kč. 

 
14) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemcích 

parc. č. 2002/2 a 4850 v obci a katastrálním území Vracov s manž. XXX – provedení stavby 
vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 1529, který je součástí pozemku parc. č. 1975/8 
v ul. Planá v obci a katastrálním území Vracov. 

 
15) Rada města Vracova bere na vědomí informaci o dotačním programu Státního fondu 

životního prostředí (SFŽP) z Národního programu Životní prostředí – výzva č. 12/2021: 
Energetické úspory veřejných budov a ukládá investičnímu odboru prověřit technické             
a finanční možnosti pro umístění fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách budov ve 
vlastnictví města (budova zdravotního střediska, budova sokolovny, Masarykova základní 
škola, Mateřská škola, budova Veřejně prospěšných služeb, Dům s pečovatelskou službou, 
budova smuteční síně, budova hasičské zbrojnice, budova koupaliště, budova Domu dětí       
a mládeže). Termín: do 30.9.2022 

 
16) Rada města Vracova schvaluje přijetí finanční podpory ve výši 1.304.700 Kč z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou Vracov,         



Stránka 3 z 3 
 

ID 1243476, a uzavření DODATKU č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na 
poskytování sociálních služeb č. JMK075265/22/OSV s Jihomoravským krajem, IČ 70888337, 
se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno. 
 

17) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením nového výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Modernizace zázemí na MZŠ Vracov – Vybudování venkovních učeben“ 
formou otevřené výzvy a oslovením tří dodavatelských firem a jmenuje tříčlennou komisi pro 
výběrové řízení pro veřejnou zakázku „Modernizace zázemí na MZŠ Vracov – Vybudování 
venkovních učeben“ ve složení ředitel MZŠ Mgr. Bronislav Chovanec, radní Mgr. Zdeněk 
Hlavsa a starosta Jaromír Repík (náhradníci: místostarosta Bc. Petr Fridrich a radní Bc. Martin 
Lunda) a schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Modernizace zázemí na MZŠ 
Vracov – Vybudování venkovních učeben“ a návrh smlouvy o dílo včetně výše smluvních 
pokut a výše úroků z prodlení, to vše v předloženém znění dle přílohy, kterou tvoří zadávací 
dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo (v zadávací dokumentaci a návrhu smlouvy se 
mění termín plnění). 
 

18) Rada města Vracova schvaluje v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění, výplatu odměn za první pololetí roku 2022 vedoucím školských 
příspěvkových organizací města Vracova dle předloženého návrhu. 
 

19) Rada města Vracova schvaluje plán zasedání Rady města Vracova a Zastupitelstva města 
Vracova na II. pololetí roku 2022.  
 

20) Rada města Vracova bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Vracov, okres 
Hodonín, příspěvkové organizace, IČ 75020734, o uzavření mateřské školy v měsíci srpnu 
2022. Provoz bude opět zahájen dne 1. září 2022. 
 

21) Rada města Vracova bere na vědomí žádost ředitele Masarykovy základní školy Vracov, 
okres Hodonín, příspěvkové organizace, IČ 48847682, o ponechání finančních prostředků ve 
výši 42.253 Kč, které byly příspěvkové organizaci vráceny Union bankou, a.s. „v likvidaci“, 
Hrabákova 1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (adresa pro korespondenci), dne        
26.05. 2022, a schvaluje použití těchto finančních prostředků příspěvkovou organizací na 
úhradu zvýšených nákladů za spotřebu energií.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 


