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

 

V Ý P I S  

 
usnesení z X. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 10.6.2016 

v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vracově   

 

 

Zastupitelstvo města Vracova: 

 

vzalo na vědomí: 

1. kontrolu usnesení z minulého ZM 

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

3. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky Město Vracov za účetní období roku 
2015 vypracovanou ověřovatelem KAMA – AUDIT spol. s r.o., auditorskou společností 

4. stanovisko finančního výboru k hospodaření města Vracova za r. 2015 

5. sdělení Obce Rohatec ze dne 12.5.2016 ve věci změny hranic katastrů s tím, že zastupitelstvo 
města Vracova bude souhlasit se změnou katastrálních hranic obcí Rohatec a Vracov pouze za 
dodržení těchto podmínek: 
- za předpokladu, že nedojde k celkovému zmenšení výměry k. ú. Vracov, tzn. že stejnou výměru, 

kterou získá Obec Rohatec z k. ú. Vracov do k. ú. Rohatec získá i Město Vracov z k. ú. Rohatec 

do k. ú. Vracov, a to ve stejné hodnotě 

- pro odprodej pozemku parc. č. 3118/2 – ostatní plocha o výměře 303 m2 v k. ú. Rohatec Obci 

Rohatec navrhuje Město Vracov kupní cenu 94 Kč/m2 (celkem 28.482 Kč) včetně úhrady 

veškerých nákladů spojených s převodem pozemku Obcí Rohatec 

- město Vracov nesouhlasí s odkoupením pozemků zapsaných na listu vlastnictví č. 3236 ve 

vlastnictví Obce Rohatec do vlastnictví Města Vracova 

6. nabídku Mysliveckého spolku Dúbrava Vracov z.s., IČ: 48846287 ve věci darování nemovitostí -  
objektu myslivny čp. 1537 – jiná stavba na pozemku parc. č. 754/1, zem. stav. bez čp/če na 
pozemku parc. č. 754/4 a zem. stav. bez čp/če na pozemku parc. č. 754/6, vše v obci a 
katastrálním území Vracov od Mysliveckého spolku Dúbrava Vracov z. s., IČ: 48846287 Městu 
Vracov s tím, že zastupitelstvo města Vracova bude souhlasit s přijetím tohoto daru, avšak pouze 
za podmínky, že současně dojde k převodu celých pozemků parc. č. 754/1, 754/3, 754/4, 754/5, 
754/6, 4832/2 a 4832/3 v obci a k. ú. Vracov od všech spoluvlastníků do vlastnictví města 
Vracova, a to za kupní cenu 150 Kč/m2 za zastavěnou plochu, 50 Kč/m2 za ostatní plochu a 20 
Kč/m2 za ornou půdu 

7. žádost Büsch Armaturen spol. s r. o. Vracov o pozemky pro výstavbu v průmyslové zóně Padělky 
u Slokova 
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schvaluje:     

8. po projednání závěrečný účet města Vracova za rok 2015 a souhlasí s hospodařením města 
Vracova za rok 2015 bez výhrad 

9. účetní závěrku města Vracova za rok 2015, při které nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
10. 2. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 9 až 28 : 

Rozpočet města Vracova na rok 2016:                     

vlastní příjmy po úpravě č. 2: 79.158.500 Kč, výdaje: schválený rozpočet  78.555.000 Kč, výdaje 

po 2. úpravě rozpočtu 79.158.500 Kč   

11. uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva věcného o prodeji pozemku parc. 

č. 3731/24 – orná půda o výměře 1.647 m2  v obci a katastrálním území Vracov XXX,  Vracov za 

kupní cenu 150 Kč/m2, tj. celkem 247.050 Kč, dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí 

smlouvě o zřízení předkupního práva věcného ze dne 1.10.2014 a dle geometrického plánu č. 

2298-36/2016 

12. uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 4013/3 – orná půda o výměře 16 m2  v obci a 
katastrálním území Vracov XXX,  Vracov za kupní cenu 15 Kč/m2, tj. celkem 240 Kč 

13. uzavření kupní smlouvy o koupi pozemku parc. č. 3731/2 – orná půda o výměře 361 m2 v obci a k. 
ú. Vracov od XXX, Vracov za kupní cenu 50 Kč/m2, celkem 18.050 Kč 

14. uzavření kupní smlouvy o koupi pozemku parc. č. 3731/5 – orná půda o výměře 718 m2 v obci a k. 
ú. Vracov od XXX, Vracov za kupní cenu 50 Kč/m2, celkem  35.900 Kč 

15. uzavření kupní smlouvy o koupi pozemku parc. č. 596/8 – ostatní plocha o výměře 175 m2 v obci a 
k. ú. Vracov od XXX, Kyjov za kupní cenu 100 Kč/m2, celkem 17.500 Kč  

16. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, kterou XXX jako vlastník (služebného) 
pozemku parc. č. 3714/243 – vodní plocha v obci a k. ú. Vracov zřizuje dle geometrického plánu 
č. 2309-68/2016 ve prospěch vlastníka panujících pozemků parc. č. 1354/1 a 1354/80 v obci a k. 
ú. Vracov Města Vracova služebnost inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění (uložení) a 
provozování kanalizačního potrubí „Využití odpadní prací vody k závlaze areálu letního koupaliště 
Vracov“ a dále právo vstupu oprávněných nebo jimi pověřených fyzických a právnických osob na 
výše uvedený pozemek, jakož i vjezd, použití a odjezd motorových vozidel a mechanických strojů 
na výše uvedený pozemek při provádění potřebných oprav, údržby, rekonstrukce, kontroly či 
odstranění kanalizačního potrubí, to vše za jednorázovou úplatu ve výši celkem 1.000 Kč (dle 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 26.3.2014) 

17. uzavření Kupní smlouvy o převodu id. 1/9 pozemků parc. č. 754/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 
754/3 – ostatní plocha, 754/4 – zastavěná plocha a nádvoří, 754/5 – ostatní plocha, 754/6 – 
zastavěná plocha a nádvoří, 4832/2 – orná půda a 4832/3 – orná půda v obci a k. ú. Vracov mezi 
JUDr. Petrem Konečným, IČ 71330933, Michelská 1240/72, Praha 4 (insolvenčním správcem 
dlužníků manželů XXX a XXX  Městem Vracov za kupní cenu 12.858 Kč 

18. změnu kapitálových výdajů v rozpočtu města Vracova na rok 2016 v kap. 739 komunální služby a 
to pořízení rýpadla - nakladače namísto plánovaných nástaveb ke komunálnímu nosiči 

19. poskytnutí příspěvku TJ Sokol Vracov z.s. ve výši 115.000 Kč na dofinancování projektu „Údržba 
házenkářského hřiště“ v areálu sportovní haly v ul. Sokolská čp. 900 a současně schvaluje   
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro tuto dotaci 

20. poskytnutí příspěvku FC Vracov z.s. ve výši 144.000 Kč na dofinancování projektu „Pořízení 
strojních zařízení pro údržbu travních ploch“ v areálu městského stadionu v ul. Tyršova čp. 1620 a 
současně schvaluje uzavření  veřejnoprávní smlouvy pro tuto dotaci 

21. pořízení technického vybavení pro smuteční síň do výše 50.000 Kč z kap. 739 
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neschvaluje: 

22. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení                                        
předkupního práva věcného uzavřené dne 2. 10. 2014 mezi Městem Vracov a XXX, Lipinská 
1133, Vracov, kterým se mění: 
- Čl. III. odst. 1 písm. a) takto: budoucí kupující se zavazuje, že návrh na vydání stavebního 
povolení objektu průmyslové zóny bude podán nejpozději do 31. 5. 2017 
- Čl. IV. písm. d) takto: budoucí kupující se zavazuje, že do 30 dnů ode dne právní moci 

kolaudačního rozhodnutí na budovu, která bude postavena na pozemcích 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 v obci a k. ú. Vracov, nejpozději však do 31. 12. 2018, 

předloží Městu Vracov toto kolaudační rozhodnutí s vyznačením doložky o nabytí právní moci. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud budoucí kupující nesplní tento svůj závazek, je povinen 

zaplatit Městu Vracov smluvní pokutu ve výši 25% z kupní ceny pozemku. Smluvní pokuta bude 

ukládána opakovaně, a to každoročně vždy, nesplní-li budoucí kupující svou povinnost. Smluvní 

pokuta může být uložena nejdříve 1. 1. 2019.  Smluvní pokuta nebude uložena v případě, že 

budoucí kupující prokáže, že nesplnění termínu bylo zaviněno vyšší mocí případně jinými 

okolnostmi nezaviněnými budoucí kupující (vyšší mocí je myšleno např. zdržení projednání stavby 

dotčenými orgány). 

Smluvní pokuta je splatná, nebude-li dohodnuto jinak, ve lhůtě 30 dnů ode dne vzniku nároku na 

jejich úhradu. 

- Čl. VII. odst. 1 takto: Smluvní strany se dohodly, že budoucí kupující i budoucí prodávající jsou 

oprávněni jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že stavební povolení na objekt 

průmyslové zóny, který se má nacházet na pozemcích specifikovaných v čl. I. této smlouvy, 

nebude vydáno do tří let od podpisu této smlouvy (tj. do 2. 10. 2017), případně bude vydáno s 

jakoukoli výhradou či změnou oproti záměru a návrhu budoucího kupujícího. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


