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

 

V Ý P I S  

 
usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 31.10.2018 

 
v malém sále kulturního domu na náměstí Míru čp. 57, Vracov 

 

 

 

Zastupitelstvo města Vracova: 

vzalo na vědomí: 

1. že všichni přítomní členové Zastupitelstva města Vracova složili slib dle § 69 odst. 2 zákona 
o obcích 

 

rozhodlo: 

2. že funkci starosty bude vykonávat uvolněný člen zastupitelstva  

3. že funkci místostarosty bude vykonávat neuvolněný člen zastupitelstva 

4. že volba starosty, místostarosty a dalších tří členů rady bude provedena veřejným 
hlasováním 

 

zvolilo: 

5. starostou města Vracova:  Jaromíra Repíka 

6. místostarostou města Vracova:  Petra Fridricha 

7. další členy Rady města Vracova: Mgr. Zdeňka Hlavsu 

Ing. Jana Martinka 

      Martina Lundu 

zřídilo:     

8. jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční a kontrolní výbor, které budou tříčlenné 

 

zvolilo: 

9. předsedou finančního výboru: Mgr. Bronislava Chovance   
  

10. předsedou kontrolního výboru: Ing. Zdeňka Lukeše 

 

stanovilo:     

11. neuvolněným členům Zastupitelstva města Vracova za výkon jednotlivých funkcí měsíční 
odměny takto: 

místostarosta:      9.900 Kč  

člen rady:       3.400 Kč 

předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 1.800 Kč 

člen výboru/komise/zvláštního orgánu obce:   1.600 Kč 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí:      600 Kč   
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Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný 

mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě 

budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do 

příslušné funkce.  

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se stanovuje 

odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí předsedy nebo člena výboru zastupitelstva + 

předsedy nebo člena komise rady; do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 2 

odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce. 

schválilo: 

 
12. uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva věcného a smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Vracov a Büsch Invest spol. s r. o., IČ: 06235468, se 
sídlem Vlkošská 1653 o prodeji pozemků 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 celkové výměře 9214 m2 v obci a katastrálním území 
Vracov za kupní cenu 150,-Kč/m2, tj. celkem 1.382.100,-Kč, o zřízení časově omezeného 
předkupního práva věcného k převáděným pozemkům do dne nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí k I. etapě výstavby, a o bezúplatném zřízení časově neomezené služebnosti 
inženýrské sítě dle § 1267 zákona č. 89/2012 Sb. spočívající v právu umístění (uložení) a 
provozování stavby „vodní dílo – stavební objekt SO 0204 – Kanalizace dešťová, který je 
součástí stavby ZTV průmyslové zóny Padělky (dále jen „dešťová kanalizace“)“ na částech 
služebných pozemků parc. č. 3731/4, 3731/10, 3731/11, 3731/12, 3731/13, 3731/14, 3731/15, 
3731/16 a 3731/17 dle geometrického plánu č. 2031-11/2012 ze dne 31. 1. 2012 a na částech 
služebných pozemků parc. č. 3731/1, 3731/3, 3731/6, 3731/7, 3731/8, 3731/9, 3731/18 a 3731/21 
dle geometrického plánu č. 2436-111/2018 ze dne 10. 9. 2018, to vše dle Smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva věcného ze dne 6. 11. 2017 a 
Dodatku č. 1 ze dne 22. 10. 2018 

13. uzavření směnné smlouvy mezi Městem Vracov a XXX  o směně pozemku parc. č. 1000/10 – 
orná půda o výměře 14 m2, pozemku parc. č. 1001/2 – orná půda o výměře 11 m2 a pozemku 
parc. č. 4422/2 - orná půda o výměře 71 m2, který vznikl geometrickým plánem č. 2438-113/2018 
z pozemků parc. č. 4422/2 a 4422/7 do vlastnictví XXX za pozemek parc. č. 1037/11 – ostatní 
plocha o výměře 24 m2, který vznikl geometrickým plánem č. 2437-112/2018 z pozemku parc. č. 
1037/5 do vlastnictví Města Vracova, vše v obci a katastrálním území Vracov, dle smlouvy o 
budoucí směnné smlouvě ze dne 19. 6. 2017 

14. uzavření kupní smlouvy s XXX o odkoupení pozemku parc. č. 3710/577 – orná půda o výměře 
668 m2 a pozemku parc. č. 3711/42 – vodní plocha o výměře 3 m2 v obci a katastrálním území 
Vracov za kupní cenu 35 Kč/m2, tj. celkem 23.485  Kč  

15. uzavření kupní smlouvy s XXX o odkoupení 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 celkem 124 m2 v obci a katastrálním území Vracov 
za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. celkem 101.750 Kč  
 

16. uzavření kupní smlouvy s XXX a XXX o odkoupení pozemku parc. č. 1157/19 – orná půda o 
výměře 632 m2 v obci a katastrálním území Vracov za kupní cenu 130 Kč/m2, tj. celkem 82.160 
Kč  

17. uzavření kupní smlouvy s manž. XXX a XXX o prodeji pozemku parc. č. 3510/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v obci a katastrálním území Vracov za kupní cenu 450 Kč/m2, tj. 
celkem 4.050 Kč  
 

18. uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím Městem Vracov a kupující XXX o převodu nemovitostí 
v obci a k. ú. Osvětimany, a to: pozemku parc. č. st. 606 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku 
parc. č. st. 607/1 – zastavěná plocha a nádvoří, rozest. stavby na pozemku parc. č. st. 606, 
rozestav. stavby na pozemcích parc. č. st. 607/1 a st. 607/2, pozemku parc. č. 347/2 – ostatní 
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plocha, pozemku parc. č. 347/3 – ovocný sad a id. 8/353 pozemku parc. č. st. 607/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří, a to za kupní cenu 850.000 Kč jako nejvyšší a jediné nabídce. Kupní cena je 
oproti ceně 1.225.200 Kč dle znaleckého posudku č. 2312-86/2016 ponížena o předpokládané 
náklady demolice rozest. stavby, vzhledem ke stavu rozest. stavby a vzhledem k dlouhodobé 
inzerci prodeje (od r. 2016) a nízkému zájmu o koupi nemovitostí a dle vyjádření Reality GAIA ze 
dne 22. 10. 2018 k obvyklé ceně nemovitých věcí  

 

uložilo : 

19. zástupcům volebních stran zastoupených v zastupitelstvu, aby do příštího zasedání podali návrh 
na doplnění členů finančního a kontrolního výboru z řad členů zastupitelstva  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 

 


