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

 

V Ý P I S 

usnesení z XV.  zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 27.9.2013  

U s n e s e n í:  

Zastupitelstvo m ěsta Vracova:  

bere na v ědomí:  

1. kontrolu usnesení z minulého ZM 
2. zprávu o demografickém vývoji počtu narozených dětí   
3. zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání ZM 
4. příkaz k provedení inventarizace majetku města Vracova ke dni 31.10.2013 
5. informaci o jednání se zástupci společností Tesco Stores ČR, a.s. a RC Reinvest, a.s. ve věci 

výstavby prodejny Tesco na náměstí Míru  
6. informaci o průběhu projednání změn č. 6a a 6b územního plánu města Vracova 

 

souhlasí :  

7. změnu programu jednání Zastupitelstva města Vracova podle přílohy usnesení  

8. s předloženými „Pravidly pro zvyšování základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s.“  a má zájem vložit infrastrukturní majetek Města Vracova do společnosti Vodovody 
a kanalizace Hodonín, a.s. 

9. se zahájením potřebných oprav budovy čp. 1586 v ul. Baráky v roce 2014 pro uvedení do provozu 
smuteční obřadní síně  

10. se zahájením přípravy prodeje domu čp. 629 v ul. Sportovní výběrovým řízením 

 

schvaluje:     

11. uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci v oblasti školství, vzdělávání, kultury, 
sportu a samosprávných činností s Obcí Močenok (Slovenská republika) 

12. 3. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 18 - 42: 

rozpočet města Vracova na rok 2013                                       
  vlastní příjmy: 62.897.800 Kč, výdaje:  schválený rozpočet včetně splátek úvěrů 51.820.000 Kč,      
výdaje po  úpravách rozpočtu 62.897.800 Kč   
 

13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva věcného na 
části pozemků parc. č.3731/11, 3731/12, 3731/13, 3731/14, 3731/15, 3731/16, 3731/17, 3731/18, 
3731/19, 3731/20, 3731/21, 3731/22, 3731/23, 3731/24, 3731/25 – vše orná půda o výměře cca 
4.150 m2 v průmyslové zóně Padělky u Slokova v obci a k. ú. Vracov pro realizaci stavby 
průmyslového objektu společnosti Mercier a. s., za dohodnutou kupní cenu 150 Kč/m2 

s podmínkou vydání pravomocného stavebního povolení do dvou let od podpisu této smlouvy 
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14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva věcného na 
části pozemků parc. č. 3731/25, 3731/26, 3731/27, 3731/28, 3731/29, 3731/30, 3731/31, 3731/32, 
3731/100, 3731/34  – vše orná půda o výměře cca 2.150 m2 v průmyslové zóně Padělky u 
Slokova v obci a k. ú. Vracov pro realizaci stavby průmyslového objektu společnosti Moravia 
Systems, a.s. za dohodnutou kupní cenu 450 Kč/m2 s podmínkou vydání pravomocného 
stavebního povolení do dvou let od podpisu této smlouvy 

15. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva věcného na 
části pozemků parc. č. 3731/19, 3731/20, 3731/21, 3731/22, 3731/23, 3731/24, 3731/25, 3731/26, 
3731/27, 3731/28, 3731/29, 3731/30 – vše orná půda o výměře cca 1.650 m2 v průmyslové zóně 
Padělky u Slokova v obci a k. ú. Vracov pro realizaci stavby průmyslového objektu společnosti 
Pavel Nikl - pekařství za dohodnutou kupní cenu 150 Kč/m2 s podmínkou vydání pravomocného 
stavebního povolení do dvou let od podpisu této smlouvy 
 

16. podání výpovědi Charitě Kyjov ke dni 31.12.2013 ze Smlouvy o zajištění provozu Domu 
s pečovatelskou službou Vracov ze dne 17.10.2006 

17. zřízení organizační složky Města Vracova „Pečovatelská služba Vracov“ ke dni 1.1.2014 

18. uzavření smlouvy č. UZSVM/BHO/5869/2013-BHOM o bezúplatném převodu id. ½ pozemku parc. 
č. 314/22 – ostatní plocha o výměře 117 m2 v ul. Mlýnská v obci  a k. ú. Vracov od ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Vracova 

19. kupní smlouvu o převodu pozemku parc. č. 1904/28 – orná půda o výměře 50 m2, v obci a k. ú. 
Vracov XXX, 696 42 Vracov za kupní cenu 30 Kč/m2 

20. přijetí darování movitostí – závlahy a veřejné osvětlení na pozemcích parc.č. 2034/1 a 2034/2 
v areálu stadionu v obci a k. ú. Vracov od FC Vracov o. s., IČO 64479439, Tyršova 1620, Vracov 

21. přijetí darování movitostí – tenisových kurtů na pozemku parc. č. 2034/1 v areálu stadionu v obci a 
k. ú. Vracov od TJ Sokol Vracov o. s., IČO 47375779, Sokolská 900, Vracov 

22. poskytnutí příspěvku z výtěžku výherních loterií 50.000 Kč FC Vracov, 50.000 Kč TJ Sokol Vracov 
a každému z folklorních souborů Lipina, Lipinka, Marýnka a Vracovjan příspěvek ve výši 10.000 
Kč na činnost v roce 2013 

 

ukládá :  

 
23. starostovi města podat příslušnou žádost o registraci oprávnění k poskytování sociálních služeb 

dle zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 
Termín: bezodkladně 
 

24. starostovi města ve spolupráci s ředitelem Masarykovy základní školy Vracov připravit 
projektovou dokumentaci půdní vestavby nad družinou pro výchovně vzdělávací činnost 
mateřské a základní školy a zařadit ji do investičních akcí města pro rok 2014 
Termín: bezodkladně 

 
 
 
 
 
 

Zapsala: Jana Sádovská 


