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

 

 

V Ý P I S  

 usnesení z 5. schůze Rady města Vracova konané dne 20.12.2022   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 5. 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 schvaluje rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných Městem Vracov 
na rok 2023 v předloženém znění dle Přílohy č. 1 až 4. 

4) Rada města Vracova schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací 
zřizovaných Městem Vracov na období 2024 – 2025 v předloženém znění dle Přílohy č. 1 až 4. 

5) Rada města Vracova schvaluje časový plán zasedání Rady Města Vracova v 1. pololetí roku 
2023. 

6) Rada města Vracova schvaluje Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě o pojištění majetku č. 
1672905817 uzavřené mezi Městem Vracov a  Generali Českou pojišťovnou a.s.,  IČ 45272956, 
se sídlem 110 00 Praha 1 – Nové Město, Spálená 75/16. Tímto dodatkem jsou aktualizovány 
pojistné částky, které kopírují inflaci s účinností od 01.01.2023. Roční pojistné se navýší              
o 49.130 Kč. 

7) Rada města Vracova souhlasí s umístěním dvou směrovníků na sloupech veřejného osvětlení 
dodaných společností HICON-dopravní značení, s.r.o., montáž provede příspěvková organizace 
Veřejně prospěšné služby Vracov, náklady uhradí žadatel M mont s.r.o., IČ 06487912, 696 42 
Vracov, Lesní 1557. 

8) Rada města Vracova souhlasí s nabídkou společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČ 
25751018, se sídlem 142 01 Praha 4, Novodvorská 1010/14, na dodávku elektřiny do odběrných 
míst na území Města Vracov nebo o poskytnutí služby o převzetí závazku odebrat elektřinu 
z elektrizační soustavy spolu s odpovědností za odchylku pro období od 01. 01. 2023 do           
31. 12. 2023 na základě smlouvy č. 3/0381/2014/U ze dne 30. 06. 2014 a jejích dodatků. 

9) Rada města Vracova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s XXX, která formou novace dle § 
1902 (nahrazení stávajícího závazku novým) a formou postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, nahrazuje původní nájemní smlouvu uzavřenou mezi Městem 
Vracov a XXX a XXX dne 18. 7. 2019 o pronájmu části pozemku parc. č. 24 – ostatní plocha o 
výměře cca 25 m2 v obci a katastrálním území Vracov, na němž se nachází přístřešek 
s odstavnou plochou pro osobní automobil, a to nově na dobu neurčitou od 1. 1. 2023 za 
nájemné nově ve výši 150 Kč ročně. 

10) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na obecním 
pozemku parc. č. 2111 v obci a katastrálním území Vracov s XXX – provedení stavby vodovodní 
a kanalizační přípojky a zpevněné plochy ke stavbě rodinného domu čp. 343, který je součástí 
pozemku parc. č. 1956 v ul. B. Němcové v obci a katastrálním území Vracov. 

11) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-001040023435/001-RGV o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene dle § 1785 – 1788 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, 
dle § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a dle § 1257 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to jako osobní služebnosti energetického vedení 
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spočívající v umístění, zřízení, provozování, opravách a údržbě distribuční soustavy – 
kabelového vedení NN a kabelového pilíře, v provádění úpravy distribuční soustavy za úče lem 
její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění na 
obecních pozemcích parc. č. 2219/1 a 2315 v obci a katastrálním území Vracov, ve prospěch 
budoucí oprávněné EG.D, a. s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 
Brno jako budoucího vlastníka a provozovatele stavby „Vracov, Strážnická, obnova NN, XXX 
RD1096“, a to za jednorázovou úplatu ve výši 6.135 Kč + DPH. Smlouva o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena nejpozději do 12 měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 
nebo vydání kolaudačního souhlasu, případně od dokončení – resp. převzetí dokončené stavby 
budoucí oprávněnou, nejpozději však do 5 let od uzavření této smlouvy. Náklady za geometrický 
plán i správní poplatek za podání návrhu na vklad práva věcného břemene do katastru 
nemovitostí hradí budoucí oprávněná. 

12) Rada města Vracova schvaluje přijetí daru ve výši 80.000 Kč a uzavření darovací smlouvy 
v souladu s ustanovením § 2055 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi 
obdarovaným Městem Vracov a dárcem VETROPACK MORAVIA GLASS, akciovou společností, 
IČ 41505191, se sídlem Havlíčkova 180/18, 697 01 Kyjov, za účelem nákupu sazenic stromků. 

13) Rada města Vracova schvaluje uzavření přílohy č. 1 ke smlouvě č. O 36 / 2016 o nakládání 
s komunálním a ostatním odpadem z obce pro rok 2023 se společností EKOR, s.r.o., 697 01 
Kyjov, Havlíčkova 1398/49a, kterou se pro kalendářní rok 2023 stanovuje četnost svozu 
komunálního odpadu v obci, množství vyvážených nádob, ceny a další podrobnosti upravené 
uvedenou smlouvou. 

14) Rada města Vracova schvaluje navýšení rozpočtu Veřejně prospěšných služeb, IČ 47899166, 
se sídlem 696 42 Vracov, Vypálená 622, o částku 100.000 Kč z rozpočtové rezervy za zvýšené 
výdaje na údržbu nebytových prostor nad rámec kapitoly 002 – Budovy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 

 

 

 

 

 

 


