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

 

V Ý P I S 

usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 12. zá ří 2014 

U s n e s e n í:  

Zastupitelstvo m ěsta Vracova:  

bere na vědomí: 

1. kontrolu usnesení z minulého ZM 
2. zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání ZM 
3. hodnotící zprávu o činnosti Zastupitelstva města Vracova za volební období 2010 – 2014 
4. příkaz k provedení inventarizace majetku města Vracova ke dni 31. 12. 2014 

schvaluje:     

5. pořízení změny „Územní studie náměstí Míru – jižní část“ 
6. 3. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 20 - 37: 

rozpočet města Vracova na rok 2014:                                       
vlastní příjmy: 96.020.600 Kč, výdaje:  schválený rozpočet včetně splátek úvěrů 94.544.300 Kč, 
výdaje po úpravách  rozpočtu   96.020.600 Kč  

7. uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva věcného mezi Městem Vracov a 
RUKO CZ Präzisionswerkzeuge s. r. o. o převodu pozemku parc. č. 3731/152 – orná půda o 
výměře 9245 m2, který vznikl geometrickým plánem č. 2176-75/2014 z 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, 3731/26, 3731/27, 3731/28, 3731/29, 3731/30, 3731/31, 
3731/32, 3731/33 a 3731/34 v obci a katastrálním území Vracov za kupní cenu 150 Kč/m2, celkem 
1.386.750 Kč, dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení předkupního 
práva věcného ze dne 15. 7. 2013 

8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva 
věcného s XXX 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 a 3731/25 - vše orná 
půda o výměře cca 4150 m2 v  průmyslové  zóně  Padělky  u  Slokova  v  obci a k. ú.  Vracov pro 
realizaci stavby průmyslového objektu XXX – pekařství za kupní cenu 150 Kč/m2 s podmínkou 
vydání pravomocného stavebního povolení do dvou let od podpisu této smlouvy  

9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva 
věcného s XXX 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 a 3731/30 -   vše   orná     půda o výměře cca 1650 
m2 v průmyslové zóně Padělky u Slokova v obci a k. ú. Vracov pro realizaci stavby průmyslového 
objektu XXX – sádrokartony-izolace za kupní cenu 150 Kč/m2 s podmínkou vydání pravomocného 
stavebního povolení do dvou let od podpisu této smlouvy 

10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva 
věcného s NOVÝ SVĚT, družstvo na pozemky parc. č. 3731/36, 3731/37, 3731/38 a 3731/39 - vše 
orná půda o výměře 3467 m2 v průmyslové zóně Padělky u Slokova v obci a k. ú. Vracov pro 
realizaci stavby průmyslového objektu NOVÝ SVĚT, družstvo za kupní cenu 150 Kč/m2 
s podmínkou vydání pravomocného stavebního povolení do dvou let od podpisu této smlouvy 

 
11. uzavření smlouvy č. UZSVM/BHO/3961/2014-BHOM o bezúplatném převodu id. ½ pozemku parc. 

č. 896/31 – ostatní plocha o výměře celkem 38 m2 v ul. Bzenecká v obci a k. ú. Vracov z majetku 
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Vracova 

12. pravidla pro zřizování věcných břemen k nemovitému majetku města Vracova v souvislosti 
s energetickým zákonem 



Stránka 2 z 2 

 

13. systém spolufinancování provozu služeb sociální prevence ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Kyjov formou smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce 
v navrhovaném znění (viz příloha).  

14. objednání restaurátorského záměru k obnově centrálního kříže a pomníku padlých v I. a II. 
světové válce na hřbitově a kříže v ulici Bzenecké dle nabídkové ceny restaurátora Josefa 
Krososky v celkové výši 103.615 Kč vč. DPH, obnova bude provedena v r. 2015 

 
 
ruší:  

 
15. bod 21. z XX. zasedání zastupitelstva města Vracova ze dne 13. 6. 2014, kterým se schvaluje 

uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 3744/13 – ostatní plocha o výměře 36 m2, na 
kterém se nachází regulační stanice plynu v obci a k. ú. Vracov RWE GasNet s. r. o. za kupní 
cenu 600 Kč/m2, celkem tedy 21.600 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapsala: Jana Sádovská 

 


