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

 

V Ý P I S  

 usnesení z 88. schůze Rady města Vracova konané dne 19.05.2022   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 88. 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 souhlasí se zřízením přípravné třídy Masarykovy základní školy Vracov, 
příspěvkové organizace, v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004, o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a to od 1. září 
2022 po dobu jednoho školního roku. 
 

4) Rada města Vracova ukládá starostovi svolat jednání se zástupci Stavebně bytového 
družstva Vracov. 
 

5) Rada města Vracova bere na vědomí žádost společnosti STRABAG a.s., IČ 60838744, se 
sídlem 620 00 Brno, Tovární 3, o součinnost Města Vracov jako objednatele zakázky 
„Technická infrastruktura náměstí, Vracov – I. etapa“ ve věci finančních dopadů na zakázku    
z důvodu „vyšší moci“ dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, a ukládá starostovi (místostarostovi) vstoupit do jednání               
o smlouvě č. 144/MCPB/21.  
 

6) Rada města Vracova bere na vědomí výzvu společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.,         
IČ 48035599, se sídlem 370 04 České Budějovice, Pražská tř. 495/58, o obnovení jednání                  
o smlouvě mezi Městem Vracov jako objednatele zakázky „Technická infrastruktura Olšíčka 
Vracov – I. etapa“ ve věci finančních dopadů na zakázku z důvodu změny okolností dle          
§ 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,      
a ukládá starostovi (místostarostovi) vstoupit do jednání o smlouvě o dílo ze dne 23.11.2021. 
 

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 
6.000 Kč za aktivní podíl na digitalizaci „Dějin města Vracova“ při příležitosti 120. výročí 
narození Rudolfa Hurta. 
 

8) Rada města Vracova schvaluje návrh na zřízení pracovní skupiny pro „Zpracování                 
a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby Obecní dům – Vracov“ a pro 
podání případné žádosti o dotaci ve složení: starosta, místostarosta, vedoucí odboru investic, 
předseda komise pro dotace a granty, vedoucí MKK, ředitel ZUŠ a Ing.arch. Martin Navrkal, 
Ph.D. 
 

9) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu „Zkvalitnění poskytovaných 
služeb Informačního centra města Vracova v roce 2022“, evidovaného pod č.j. JMK 
29859/2022. 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.   
 

10) Rada města Vracova schvaluje žádost Zdravotního ústavu paliativní a hospicové péče, z.ú. 
PAHOP, IČ 04977408, o poskytnutí finančního příspěvku na činnost mobilního hospice 
PAHOP a přispěje částkou ve výši 3.000 Kč. 

 

11) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 
parc. č. 855/1 v obci a katastrálním území Vracov s XXX – provedení stavby zpevněné plochy 
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k rodinnému domu čp. 184, který je součástí pozemku parc. č. 442 v ul. Vlkošská v obci         
a katastrálním území Vracov. 

 
12) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o možnosti provést stavbu 

na cizím pozemku ze dne 18. 3. 2022 mezi Městem Vracov a XXX, kterým se mění a doplňují 
podmínky v čl. VII. smlouvy pro umístění vodovodní přípojky ke stavbě „Novostavba RD 
Vracov, Polní na pozemcích parc. č. 664, 663/1, 4419/16 a 4419/17 v k. ú. Vracov“ a doplňuje 
grafická příloha č. 2 smlouvy – nové umístění vodovodní přípojky. 

 
13) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-014330068027/001-MDP o zřízení 

věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
opravování a údržbě distribuční soustavy – kabel NN na částech pozemků parc. č. 1717/2, 
2769 a 2773 v obci a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 3123-375/2022 ve prospěch 
EG.D, a. s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno za 
jednorázovou úplatu 2.000 Kč (stavba: „Vracov, Okružní, příp. NN, XXX“ dle smlouvy               
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. HO-001030065595/001-PERF ze dne       
28. 7. 2021). 

 
14) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-001030075698/001-EIKA o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabelové 
vedení NN, rozpojovací skříň-pilíř, uzemnění na částech pozemků parc. č. 3493, 3494/1         
a 3654/1 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 6.020 Kč (stavba: 
„Vracov, rozš. NN, XXX K3492“). 

 
15) Rada města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím Lukáš Hamerník – 

4D, IČ: 68234392, se sídlem Blížňovice 45, 538 62 Hrochův Týnec a kupujícím Městem 
Vracov na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka prvků skate hřiště na 
pozemku parc. č. 2034/1 v k. ú. Vracov" za nabídkovou cenu 532.763 Kč vč. DPH       
(440.300 Kč bez DPH). 

 
16) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení na veřejnou zakázku na 

vypracování projektové dokumentace pro akci „Vracov – rekonstrukce části komunikace        
ul. Záhumenská“ a „Vracov – rekonstrukce komunikace ul. Cihelná“, a to formou uzavřené 
výzvy a schvaluje návrh smlouvy o dílo v předloženém znění. 
 

17) Rada města Vracova ruší usnesením č. 10 z 86. schůze Rady města Vracova ze dne 
21.4.2022 vyhlášené výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Modernizace 
zázemí na MZŠ Vracov – Vybudování venkovních učeben“ formou otevřené výzvy                  
a oslovením tří dodavatelských firem, včetně jmenování tříčlenné komise a včetně schválení 
zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo, a to v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 
Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, z důvodu, že zadavatel neobdržel žádnou nabídku. 
 

18) Rada města, konaná za účasti členů zastupitelstva města, navrhuje zastupitelstvu města 
postupovat v případě zájemců o konkrétní parcely, kteří nebudou ve svých žádostech 
uspokojeni, aby si tito zájemci následně vylosovali čísla, a ve vylosovaném pořadí si dále 
vybrali některou z volných parcel. Zastupitelstvo pak následně rozhodne hlasováním o prodeji 
dané parcely konkrétnímu zájemci.  
 

19) Rada města, konaná za účasti členů zastupitelstva města, navrhuje zastupitelstvu města 
schválení prodeje jednotlivých parcel konkrétním žadatelům dle předloženého (stanoveného) 
seznamu: 
 

č.par. MUVR 

20 910/2022 

21  

22  

23  

24 839/2022 
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25  

26 655/2022 

27 777/2022 

28 932/2022 

29 904/2022 

30 892/2022 

31 597/2022 

32  

33 682/2022 

34  

35 786/2022 

36  

37 790/2022 

38 937/2022 

39 753/2022 

40 915/2022 

41 743/2022 

42 739/2022 

43 810/2022 

44 631/2022 

45 966/2022 

46 649/2022 

47 684/2022 

48 596/2022 

49 621/2022 

50 604/2022 

51 600/2022 

52 588/2022 

53 670/2022 

54 683/2022 

55 914/2022 

56  

57 913/2022 

58 920/2022 

59 832/2022 

60 883/2022 

61 908/2022 

62 907/2022 

63  

64  

65  

66  

67  

68  

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


