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Anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 

V Ý P I S 

usnesení z X. zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 21.9.2012  

 

 Zastupitelstvo m ěsta Vracova:  

bere na v ědomí :  

1. kontrolu usnesení z minulého ZM 
2. zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání ZM 
3. příkaz k provedení inventarizace majetku města Vracova ke dni 31.10.2012 
4. informaci o schválení nařízení města č. 3/2012, kterým se vydává tržní řád 
5. informaci o přípravě podkladů pro veřejné projednání  změny č. 6 územního plánu města Vracov a 

změny č. 3 regulačního plánu Ernestovská humna  

  

souhlasí :  

6. s vypracováním potřebné projektové dokumentace na stavbu „Bezbariérové chodníky a přechody 
ve Vracově“ v ulicích Komenského, Na rybníčku, Drahy, Hodonínská, Sokolská a Mlýnská pro 
možnost podání žádosti o příspěvek z programů SFDI  zaměřených ke zvýšení bezpečnosti 
dopravy 

7. s vypracováním potřebné projektové dokumentace na stavbu „Polyfunkční centrum“ na náměstí 
Míru ve Vracově s posouzením navržených tří variant využití 

 

schvaluje :     

8. územní studii „Vracov náměstí Míru, jižní část“  

9. pořízení územní studie v lokalitě Olšíčka, pana Jaromíra Repíka jako určeného zastupitele pro 
pořizování územní studie  Olšíčka, jako projektanta územní studie Olšíčka Ing. arch. Martina 
Navrkala, Ph.D., jako pořizovatele územní studie Olšíčka MěÚ Kyjov, odbor úřad územního 
plánování. 

10. zadání územní studie „Vracov,  Olšíčka“  

11. usnesení o opravě zřejmých nesprávností v územním plánu města Vracov 

12. 3. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 13 - 31: 

rozpočet města Vracova na rok 2012                                       
vlastní příjmy: 51.419.000 Kč, výdaje:  schválený rozpočet včetně splátek úvěrů 50.093.600 Kč, 
výdaje po  úpravách rozpočtu 51.419.000 Kč   

13.  zvýšení příspěvku do investičního fondu ZUŠ Vracov ve výši 230.000 Kč z kap. 740 výdaje 
upřesněné v průběhu roku na dofinancování pořízení koncertního klavíru pro ZUŠ Vracov 

14. obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých 
rostlinných materiálů v otevřených ohništích  
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15. obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracov č. 
1/2010, Požární řád obce 

16. obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012, o regulaci hlučných činností 

17. záměr odkoupení pozemků parc. č. 2041/1 – ostatní plocha o výměře 1554 m2, parc. č. 2041/3 – 
ostatní plocha o výměře 1354 m2 a parc. č. 2219/13 – ostatní plocha o výměře 371 m2 v obci a k. 
ú. Vracov od České republiky – Lesy ČR, s. p., Hradec Králové  

18. prodej pozemku parc. č. 2241 – orná půda o výměře 7 m2 v obci a k. ú. Vracov za rodinným 
domem čp. 1357 v ul. Řadová majitelům RD čp. 1357 XXX a XXX za kupní cenu 30,--
Kč/m2 (celkem 210 Kč) 

19. prodej části pozemku parc. č. 3104/1 označené dle geometrického plánu č. 2035-23/2012 novým 
parcelním číslem 3104/22 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 majitelce garáže 
nacházející se na pozemku XXX za kupní cenu 100,--Kč/m2(celkem 2.200 Kč) 

20. odkoupení spoluvlastnických podílů XXX – id. 1/8, XXX – id. ¼, XXX – id. 1/16 a XXX – id. 1/16 na 
pozemcích parc. č. 1356/15 – ostatní plocha o výměře 27 m2, parc. č. 1361/4 – zahrada o výměře  
18 m2, parc. č. 4955/262 – lesní pozemek o výměře 384 m2, parc. č. 4955/263 – lesní pozemek o 
výměře  452 m2, parc. č. 4956/2 – lesní pozemek o výměře  679 m2, parc. č. 4956/4 – lesní 
pozemek o výměře  310 m2, parc. č. 4965/54 - ostatní plocha o výměře  499 m2 a parc. č. 4965/55 
– ostatní plocha o výměře  375 m2 v obci a katastrálním území Vracov za kupní cenu 50,-
Kč/m2(celkem 68.600 Kč) 

21.  přijetí darování pozemků parc. č. 4854/121 – vodní plocha o výměře 148 m2, parc. č. 4859/27 – 
orná půda o výměře 3918 m2 a parc. č. 4871/3 – lesní pozemek o výměře 966 m2 v obci a k. ú. 
Vracov od XXX 

22. poskytnutí neinvestiční dotace z výtěžku loterijních her ve výši 40 tisíc Kč TJ Sokol Vracov a 50 
tisíc Kč FC Vracov 

 

 

neschvaluje:     

23. zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č. 2493/1, 3355, 3361, 3362, 3363 a 3364 v ulici Lesní 
s odkazem na žádost o koupi pozemků ze dne 20. srpna 2012 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


