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

 

V Ý P I S  
 

usnesení z XVII. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 16.6. 2017 
 

v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vracově 

 

Zastupitelstvo města Vracova: 

bere 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 2016 vypracovanou ověřovatelem KAMA – AUDIT spol. s r.o., auditorskou společností 
4. stanovisko finančního výboru k hospodaření města Vracova za r. 2016 

 

schválilo:     

5. a po projednání závěrečného účtu města Vracova za rok 2016 souhlasí s hospodařením 
města Vracova za rok 2016 bez výhrad 

6. účetní závěrku města Vracova za rok 2016, při které nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

7. 2. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 14 - 21: 
  Rozpočet města Vracova na rok 2017:                                       

vlastní příjmy po úpravě č. 2:  98.042.600 Kč,  výdaje:   schválený rozpočet  97.177.500 Kč,     

výdaje po 2. úpravě rozpočtu 98.042.600 Kč   

8. v  souladu s ust.  § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku Městu Kyjov ve 
výši 83.325 Kč jako podíl Města Vracova na spolufinancování Minimální sítě sociálních služeb 
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov na rok 2017 

9. uzavření darovací smlouvy s XXX na id. 8/353 pozemku parc. č. st. 607/2 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře celkem 4 m2 v obci a katastrálním území Osvětimany 

10. uzavření kupní smlouvy s XXX o prodeji pozemku parc. č. 2258 – zahrada o výměře 25 m2 v 
obci a katastrálním území Vracov za kupní cenu 300 Kč/m2, tj. celkem 7.500 Kč dle platného 
ceníku města Vracova 

11. uzavření směnné smlouvy o směně pozemků parc. č. 2108/2 – ostatní plocha o výměře 13 m2 
a parc. č. 1946/3 – ostatní plocha o výměře 11 m2, vše v obci a katastrálním území Vracov dle 
geometrického plánu č. 2324-535/2016 a dle smlouvy o budoucí směnné smlouvě ze dne 
10.10.2011 mezi Městem Vracov a XXX 

12. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi Městem Vracov a XXX o směně částí 
pozemků parc. č. 4422/7 - orná půda a parc. č. 4422/2 – orná půda o výměře cca 70 m2 a 
dále pozemku parc. č. 1000/10 – orná půda o výměře 14 m2 a pozemku parc. č. 1001/2 – orná 
půda o výměře 11 m2 za část pozemku parc. č. 1037/5 – ostatní plocha o výměře cca 19 m2, 
vše v obci a katastrálním území Vracov  



13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva 
věcného k části pozemku parc. č. 2034/1 – ostatní plocha o výměře cca 48 m2 a k části 
pozemku parc. č. 2041/5 – ostatní plocha o výměře cca 3 m2 v obci a k. ú. Vracov pro 
realizaci stavby „Vracov, trafostanice stadion“ mezi Městem Vracov a AH-energy s. r. o., a to 
za kupní cenu 600 Kč/m2 dle platného ceníku města Vracova 

14. předběžný souhlas s kupní cenou 290.000 Kč stanovenou SŽDC s. o. dle znaleckého 
posudku za pozemky parc. č. 1151 – ostatní plocha o výměře 1.704 m2 a parc. č. 1152/2 – 
ostatní plocha o výměře 25 m2 v obci a k. ú. Vracov, s tím, že přesná kupní cena bude 
stanovena v kupní smlouvě 

15. zvýšení výdaje v rozpočtu města na rok 2017 v kap. 728 – pečovatelská služba pro akci 
„Rekonstrukce kotelny DPS Vracov“ z 600.000 Kč na 1.200.000 Kč s tím, že zvýšený výdaj 
bude pokryt z kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku 
 

 

uložilo: 

16. starostovi města oslovit realitní kancelář Reality GAIA s. r. o. ve věci inzerce prodeje 
nemovitostí, a to rozestavěné stavby na pozemku parc. č. st. 606, rozest. stavby na 
pozemcích parc. č. st. 607/1 a st. 607/2, pozemku parc. č. st. 606, pozemku parc. č. st. 607/1, 
pozemku parc. č. 347/2, pozemku parc. č.  347/3 a po uzavření darovací smlouvy i id. 8/353 
pozemku parc. č. st. 607/2, vše v obci a katastrálním území Osvětimany, za cenu minimálně 
dle znaleckého posudku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


