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

 

V Ý P I S  

 
usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 21.4.2017 

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. 5. úpravu rozpočtu města Vracova, rozpočtová opatření č. 68  až  č. 86  

Celková úprava rozpočtu města  Vracova na rok 2016:                                       

vlastní příjmy po úpravě č. 5:   89.097.500 Kč,  výdaje:   schválený rozpočet 78.555.000 Kč, 

výdaje po 5. úpravě rozpočtu  89.097.500 Kč   

ruší: 

4. usnesení č. 19 z XIV. zasedání Zastupitelstva města Vracova ze dne 9.12.2016 - uzavření 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva věcného 

s Büsch Armaturen spol. s r. o. Vracov, IČ: 26943786 na pozemky 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 9.214 m2 

v průmyslové zóně Padělky u Slokova v obci a k. ú. Vracov pro realizaci stavby 

průmyslového objektu Büsch Armaturen, spol. s r. o. za kupní cenu 150 Kč/m2 s podmínkou 

vydání pravomocného stavebního povolení do dvou let od podpisu této smlouvy 

schválilo:     

5.  Plán odpadového hospodářství města Vracov 2017 - 2026 
6. 1. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 1 - 13: 

Rozpočet města Vracova na rok 2017:                                       

vlastní příjmy po úpravě č. 1:  98.027.900 Kč,  výdaje:   schválený rozpočet  97.177.500 Kč, 

výdaje po 1. úpravě rozpočtu 98.027.900 Kč   
 

7. zvýšení příspěvku města Vracova na provoz příspěvkové organizace Masarykova základní škola 
Vracov o 30.000 Kč na financování údržby travnatých ploch v areálu školy 

8. zvýšení příspěvku města Vracova na provoz příspěvkové organizace Veřejně prospěšné služby 
Vracov o 50.000 Kč na financování zvýšených nákladů u kapitoly hřbitov na ozelenění smuteční 
síně a o 100.000 Kč na financování zvýšených nákladů u kapitoly správa na provedení drcení 
betonového odpadu 

9. poskytnutí příspěvku Tenisovému klubu Vracov, z.s., IČ 05637961 ve výši 30.000 Kč na činnost 
klubu v roce 2017 a současně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci 

10. výsledek inventarizace za rok 2016 za Město Vracov a jeho příspěvkové organizace Veřejně 
prospěšné služby Vracov, Masarykova základní škola Vracov, Mateřská škola Vracov a Základní 
umělecká škola Vracov  

11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 1719/3 v bytovém domě čp. 1717, 1718 a 
1719 v ul. Borová v obci a k. ú. Vracov s XXX dle Usnesení Okresního soudu v Českých 
Budějovicích o dědictví 21D 156/2017-30 
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12. uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 343/2 – ostatní plocha o výměře 3 m2 a 
pozemku parc. č. 343/3 – zastavěná plocha o výměře 1 m2 dle geometrického plánu č. 2339-
706/2016 (původně části pozemku parc. č. 343/1) v obci a katastrálním území Vracov do 
podílového spoluvlastnictví XXX a XXX – každý id. ½ nemovitostí, za kupní cenu 450 Kč/m2, tj. 
celkem 1.800 Kč dle platného ceníku města Vracova 

13. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 3104/1 o výměře cca 23 m2 v ul. 
Úzká za účelem výstavby garáže manž. XXX na dobu určitou 2 roky s výpovědní lhůtou 3 
měsíce, a to za účelem výstavby garáže k bytu č. 1641/3 za cenu nájemného ve výši 100 
Kč/rok, s tím, že po předložení kolaudačního rozhodnutí na stavbu garáže (souhlasu s užíváním 
stavby) dojde k odprodeji pozemku za kupní cenu 300 Kč/m2 dle platného ceníku pozemků pro 
město Vracov  

14. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 3104/1 o výměře cca 23 m2 v ul. 
Úzká za účelem výstavby garáže manž. XXX na dobu určitou 2 roky s výpovědní lhůtou 3 
měsíce, a to za účelem výstavby garáže k bytu č. 1640/4 za cenu nájemného ve výši 100 
Kč/rok, s tím, že po předložení kolaudačního rozhodnutí na stavbu garáže (souhlasu s užíváním 
stavby) dojde k odprodeji pozemku za kupní cenu 300 Kč/m2 dle platného ceníku pozemků pro 
město Vracov  

15. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 3104/1 o výměře cca 23 m2 v ul. 
Úzká za účelem výstavby garáže manž. XXX na dobu určitou 2 roky s výpovědní lhůtou 3 
měsíce, a to za účelem výstavby garáže k bytu č. 1641/4 za cenu nájemného ve výši 100 
Kč/rok, s tím, že po předložení kolaudačního rozhodnutí na stavbu garáže (souhlasu s užíváním 
stavby) dojde k odprodeji pozemku za kupní cenu 300 Kč/m2 dle platného ceníku pozemků pro 
město Vracov 

16. zveřejnění záměru prodeje a záměru 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 9.214 m2 v průmyslové zóně 
Padělky u Slokova v obci a k. ú. Vracov pro realizaci stavby průmyslového objektu  

 
 

 

uložilo: 

17. starostovi města zjistit přesné termíny plošné deratizace kanalizační sítě města Vracova u 
společnosti VaK Hodonín, a.s.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


