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

 

V Ý P I S 

usnesení z VIII.  zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 30.3. 2012  

 

Zastupitelstvo m ěsta Vracova:  

bere na v ědomí:  

1. písemnou rezignaci Ing. Ladislava Šmýda na mandát člena zastupitelstva, novou členkou 
Zastupitelstva města Vracova se stává náhradnice Mgr. Vendula Šmídová, která složila stanovený 
slib dle § 69 odst. 2 zákona o obcích 

2. kontrolu usnesení z minulého ZM 

3. zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města 

4. 5. úpravu rozpočtu města Vracova rozpočtová opatření   č. 33/2011  až  č. 49/2011,  

Celková úprava rozpočtu města  Vracova na rok 2011:                                       
vlastní příjmy: 56.244.000 Kč,  výdaje:   schválený rozpočet včetně splátek úvěrů 53.821.900 
Kč, výdaje po 5. úpravě rozpočtu 56.464.000 Kč, rozdíl – schodek ve výši 220.000 Kč mezi   
příjmy a výdaji bude  pokryt financováním -  zůstatkem z  roku 2010   

 

odvolalo:  

5. z funkce člena kontrolního výboru RNDr. Petra Koiše, Ph.D. 
 

zvolilo:  

6. předsedu finančního výboru:  RNDr. Petra Koiše Ph.D. 

7. člena kontrolního výboru: Mgr. Vendulu Šmídovou 

 

schválilo:     

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

9. rozdělení zadání změny č. 6 územního plánu města Vracova na zadání zm ěny č. 6a, která bude 
obsahovat dílčí změnu č. 6.01 (změna využití částí ploch parc.č. 3678, 4941/12, 4941/42, 4941/43 
a 4941/44 z plochy – lesy do ploch – bydlení v rodinných domech, za předpokladu úhrady nákladů 
na pořízení změny navrhovatelem XXX) a zadání zm ěny č. 6b, která bude obsahovat dílčí změnu 
č. 6.02 (změna využití ploch parc.č. 3660/1 a 3660/2 z plochy bydlení v rodinných domech do 
plochy bydlení v rodinných domech s podmínečně přípustným bydlením i v bytových domech, za 
předpokladu úhrady poměrné části nákladů na pořízení změny navrhovatelem XXX). 

10. zadání změny č.6a územního plánu města Vracova 

11. 1. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 1 - 6: 

rozpočet města  Vracova na rok 2012:                                       
vlastní příjmy: 50.251.300 Kč,  výdaje:   schválený rozpočet včetně splátek úvěrů 50.093.600 
Kč, výdaje po 1. úpravě rozpočtu 50.251.300 Kč   
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12. rozpočtový výhled města Vracova do roku 2017 

13. výsledek inventarizace za rok 2011 a to za Město Vracov a jeho příspěvkové organizace VPS, 
MZŠ, MŠ a ZUŠ Vracov 

14. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 27.3.1992 (opravnému znění účinnému ode dne 1.1.2006) 
příspěvkové organizace Města Vracova – Veřejně prospěšné služby Vracov, Vypálená 622 

15. Obecně závaznou vyhlášku města Vracova č. 1/2012, kterou se mění OZV města Vracova            
č. 4/2010, o místních poplatcích, ve znění OZV města Vracova č. 3/2011 

16. vstup města Vracova do občanského sdružení „Kyjovské Slovácko v pohybu“ 

17. zástupcem města Vracova Jaromíra Repíka na valné hromadě Dobrovolného svazku obcí 
Severovýchod  

18.  kupní smlouvu o převodu jiné stavby čp. 1748 na pozemku parc. č. 321 – zastavěná plocha a 
nádvoří a pozemku parc. č. 321 – zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vracov dle Smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě ze dne 28. 6. 2011 a Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2011 do vlastnictví XXX 
za cenu 470.000 Kč  

19. prodej pozemku parc. č. 2254/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v ul. Řadová v obci 
a k. ú. Vracov do podílového spoluvlastnictví – id. ½  XXX, Vracov a id. ½  XXX za kupní cenu 125 
Kč/m2  

20. smlouvu o budoucí kupní smlouvě o prodeji části pozemku parc. č. 3396 – ostatní plocha o 
výměře cca 180 m2 v ul. Hodonínská v obci a k. ú. Vracov s manžely XXX, za tržní kupní cenu 
800,- Kč/m2, s tím, že náklady za vyhotovení geometrického plánu pro oddělení části pozemku 
zajistí na své náklady budoucí kupující 

21.  výkup pozemku parc. č. 537/5 – ostatní plocha o výměře 706 m2, pozemku parc. č. 4022/4 – orná 
půda o výměře 565 m2, pozemku parc. č. 4023/2 – orná půda o výměře 449 m2 a pozemku parc. 
č. 4025/20 – ostatní plocha o výměře 23 m2 od XXX, Vracov za kupní cenu 10,-Kč/m2, s tím, že 
daň z převodu nemovitostí uhradí Město Vracov 

22. kupní smlouvu o převodu pozemku id. 1/6 pozemku parc. č. 4872/3 – lesní pozemek o výměře 
3719 m2, id. 1/18 pozemku parc. č. 3714/90 – vodní plocha o výměře 99 m2 a id. 1/18 pozemku 
parc. č. 4731/91 – orná půda o výměře 951 m2 dle nabídky insolvenční správkyně JUDr. Sorokové  
z majetku vlastníka uvedených nemovitostí (dlužníka) XXX za kupní cenu 6.723,-Kč 

23. výkup pozemku parc. č. 314/28 – ostatní plocha o výměře 1007 m2 v ul. Mlýnská v obci a k. ú. 
Vracov od Římskokatolické farnosti Vracov za kupní cenu 10,-Kč/m2, celkem 10.070 Kč 

24.  poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Vracov ve výši 27.000 Kč (rozdíl mezi 
dohodnutou kupní cenou za pozemek parc. č. 314/28 a cenou zjištěnou dle znaleckého posudku 
č. 4430-170/11 z 8.11.2011) na opravy fary 

25. výkupu id. ½ pozemků parc. č. 1356/15 – ostatní plocha o výměře 27 m2, parc. č. 1361/4 – 
zahrada o výměře 18 m2, parc. č. 4965/54 – ostatní plocha o výměře 499 m2 a parc. č. 4965/55 – 
ostatní plocha o výměře 375 m2 za kupní cenu 100,-Kč/m2, celkem 91.900,-Kč a dále id. ½ 
pozemku 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 a parc. č. 4956/4 – lesní 
pozemek o výměře 310 m2 za kupní cenu 50,--Kč/m2, celkem 91.250,- Kč od XXX. 
(zjištěná cena id. ½ lesních pozemků včetně porostů dle znaleckého posudku činí 8.600 Kč, 
výměra id. ½  lesních pozemků celkem činí 913 m2 => 10,-Kč/m2) 
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neschválilo:     

26. vypuštění změny č. 6.02 ze zadání změny č. 6 územního plánu města Vracova a vypracování 
Územní studie lokality Borová. 

27. zadání změny č.6 územního plánu města Vracova jako celku 
 
28. zveřejnění záměru směny  pozemků parc.č. 2347 – ostatní plocha o výměře 2174 m2 ve vlastnictví 

Města Vracova a parc.č. 17 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1011 m2 s domem čp. 43 ve 
vlastnictví Šroubárna Ždánice a.s. na návrh společnosti Šroubárna Ždánice a.s. 

  

uložilo:     

29. starostovi města Vracova zřízení pracovní komise za účasti obou zainteresovaných stran 
k dořešení problematiky výstavby v ulici Borová s výsledkem do konce května 2012. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


