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

 

V Ý P I S 

usnesení z XX. zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 13. 6. 2014  

U s n e s e n í:  

Zastupitelstvo m ěsta Vracova:  

bere na vědomí: 

1. kontrolu usnesení z minulého ZM 
2. obsah důvodové zprávy ve věci Územní studie Vracov - Borová 
3. zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města 
4. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky Město Vracov za účetní období roku 

2013 vypracovanou ověřovatelem KAMA – AUDIT spol. s r.o., auditorskou společností 
5. stanovisko finančního výboru k hospodaření města Vracova za r. 2013 
6. zprávu o Rekonstrukci kabelových rozvodů města Vracov 
7. žádost o finanční podporu na vývoj kinematografického díla (scénáře k filmu) podle románu „Voják 

Říše a svědomí“ autora Petra Grubera  
 

schvaluje:     

8. po projednání závěrečného účtu města Vracova za rok 2013 souhlasí s hospodařením města 
Vracova za rok 2013 bez výhrad 

9. 2. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 6 až 19 : 

rozpočet města Vracova na rok 2014:                                       
vlastní příjmy: 95.637.400 Kč, výdaje: schválený rozpočet včetně splátek úvěrů 94.544.300 Kč, 
výdaje po úpravách rozpočtu 95.637.400 Kč   

10. uzavření Dohody o spolupráci s obcí Andrijaševci (Chorvatsko) v oblasti kultury, sportu, jiné 
společenské činnosti, hospodářství, cestovním ruchu a místní samosprávě  

11. udělení pamětního listu č. 9 panu Antonínu Poláškovi za obětavou činnost a úspěšné působení 
hasičů ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska s finanční odměnou 5.000 Kč  

12. poskytnutí příspěvku FC Vracov ve výši 178.000 Kč na dofinancování akce „Oprava travnatého 
fotbalového hřiště na městském stadionu Vracov“ 

13. uzavření Dohody o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení 
předkupního práva věcného uzavřené dne 21. 10. 2010 mezi Městem Vracov a RENOL CZ s. r. 
o., jejímž předmětem byl prodej pozemků parc. č. 3731/36, 3731/37, 3731/38 a 3731/39 v obci a 
k. ú. Vracov 

 
14. uzavření Dohody o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení 

předkupního práva věcného uzavřené dne 18. 12. 2013 mezi Městem Vracov a XXX - pekařství, 
jejímž předmětem byl prodej částí 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 v obci a      k. ú. 
Vracov 
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15. zveřejnění záměru prodeje a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě         
o zřízení předkupního práva věcného k částem 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 

 
16. zveřejnění záměru prodeje a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě        

o zřízení předkupního práva věcného k částem 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 

 
17. zveřejnění záměru prodeje a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě        

o zřízení předkupního práva věcného k pozemkům 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 

 
18. uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva věcného o převodu pozemků 

parc. č. 842/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75 m2, parc. č. 2158/3 – zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 86 m2, parc. č. 2943/57 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 a parc. č. 
3257/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2 v obci a k. ú. Vracov, které se nacházejí  
pod trafostanicemi, do vlastnictví E.ON Distribuce a. s. za kupní cenu 150 Kč/m2, tj. celkem 
39.600 Kč  

19. snížení úhrady za zřízení věcných břemen (služebnosti inženýrských sítí – podzemní vedení) na 
500 Kč za bm kabelu NN  

20. uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 596/16 – ostatní plocha o výměře 2 m2 dle  
geometrického plánu č. 2110-34/2013, který vznikl z pozemku parc. č. 596/11 – ostatní plocha      
v obci a k. ú. Vracov XXX za kupní cenu 600 Kč/m2 celkem tedy 1.200 Kč  

21. 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 

22. uzavření kupní smlouvy na výkup id. 4/5 pozemku parc. č. 3725/23 – ostatní plocha a id. 4/5 
pozemku parc. č. 3725/62 – ostatní plocha v obci a k. ú. Vracov od XXX, XXX, XXX a XXX za 
kupní cenu 10 Kč/m2, celkem tedy 200 Kč  

23. Dodatek č. 7 Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem „Dobrovolný svazek obcí 
Severovýchod“ ze dne 18.12.2001 

 
24. navýšení rozpočtu Masarykovy základní školy Vracov o 30.000 Kč na výmalbu tříd po rekonstrukci 

elektrických rozvodů 

 

 

neschvaluje:     

25. prodej pozemku parc. č. 2823/2 – vodní plocha o výměře 71 m2 v obci a k. ú. Vracov 

 

 

 

 

 



Stránka 3 z 3 

 

ukládá :  

26. starostovi města neprodleně řešit vznik třídy na Domě dětí a mládeže Vracov pro děti nepřijaté 
do Mateřské školy Vracov pro školní rok 2014/2015 
 

27. vypracovat podmínky výběrového řízení na rekonstrukci kabelové televize  
Termín: do příštího řádného zasedání zastupitelstva 
Zodpovídá: místostarosta 
 

28. vypracovat pravidla pro úhradu při uzavírání smluv o věcných břemenech na pozemky ve 
vlastnictví města Vracova  
Termín: do příštího řádného zasedání zastupitelstva 
Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 


