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

 

V Ý P I S  

 
usnesení z XIII. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 24.10.2016 

v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vracově 

 

Zastupitelstvo města Vracova: 

bere na vědomí: 

1. sdělení insolvenčního správce a doporučuje projednat s insolvenčním správcem cenové 
nabídky na výkup id. ½ pozemku parc. č. 1157/1 – orná půda o výměře celkem      1656 m2, 
id. ½ pozemku parc. č. 1736/2 – ostatní plocha o výměře celkem 70 m2 a id. ½ pozemku parc. 
č. 1778 – zahrada o výměře 124 m2 v obci a k. ú. Vracov 

 

schvaluje:     

2. odstoupení od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení předkupního 
práva věcného uzavřené dne 2.10.2014 mezi Městem Vracov a XXX, k němuž dojde ze strany 
Města Vracova v souladu s čl. VII. odst. 1 smlouvy z důvodu, že stavební povolení na objekt 
průmyslové zóny nebylo vydáno v dohodnuté době 

3. zveřejnění záměru prodeje a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě  
o zřízení předkupního práva věcného k pozemkům parc. č. 3731/1, 3731/2, 3731/3, 3731/5, 
3731/6, 3731/7, 3731/8, 3731/9, 3731/11, 3731/12, 3731/13, 3731/14, 3731/15, 3731/16, 
3731/17, 3731/18 a 3731/21 - vše orná půda o výměře 9214 m2 v průmyslové zóně Padělky u 
Slokova v obci a k. ú. Vracov pro realizaci stavby průmyslového objektu 

4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 1643/8 v bytovém domě čp. 1642 a 1643 
v ul. Úzká v obci a k. ú. Vracov s XXX dle Dohody o převodu družstevního podílu v bytovém 
družstvu ze dne 20.9.2016 

5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 1721/3 v bytovém domě čp. 1720 a 1721 
v ul. Borová v obci a k. ú. Vracov s XXX dle Dohody o převodu družstevního podílu v bytovém 
družstvu ze dne 18.10.2016 

6. zveřejnění záměru prodeje nemovitostí v obci a k. ú. Osvětimany, a to rozest. stavby na 
pozemku parc. č. st. 606, rozest. stavby na pozemích parc. č. st. 607/1 a st. 607/2, pozemku 
parc. č. st. 606 – zastavěná plocha o nádvoří o výměře 280 m2, pozemku parc. č. st. 607/1 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, pozemku parc. č. 347/2 – ostatní plocha o 
výměře 418 m2 a pozemku parc. č. 347/3 – ovocný sad o výměře 1974 m2, a to za nejvyšší 
nabídnutou kupní cenu, přičemž minimální kupní cena je dle znaleckého posudku                   
č. 2312-86/2016 

7. zaslání oznámení paní XXX  dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb., (zákon o vyvlastnění) včetně 
návrhu kupní smlouvy na výkup pozemků parc. č. 1354/29 a 1354/33 v obci a k. ú. Vracov za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4136-156/2016 jako cenu obvyklou ve výši 110.400 
Kč a dále včetně návrhu dohody o narovnání za bezdůvodné obohacení spočívající v užívání 
nemovitostí (pozemků parc. č. 1354/29 a 1354/33 v obci a k. ú. Vracov) bez právního důvodu 
za obvyklé nájemné stanovené znaleckým posudkem č. 4136-156/2016 ve výši 24 Kč/m2/rok, 
tj. celkem za dva roky zpětně ve výši celkem 11.040 Kč (5.520 Kč ročně) 

8. poskytnutí příspěvku TJ Sokol Vracov ve výši 108.000 Kč na dofinancování projektu „Údržba 
házenkářského hřiště + tribuna“ v areálu sportovní haly v ul. Sokolská čp. 900 a současně 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci 

 

 
Zapsala: Jana Sádovská 

 


