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

 

V Ý P I S  

 
usnesení z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 27.9. 2018 

 

v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vracově 

 

 

Zastupitelstvo města Vracova: 

bere na vědomí: 

1. kontrolu usnesení z minulého ZM 

2. zprávu o činnosti rady 

3. přehled o plnění rozpočtu města Vracova za období 01-08/2018  

4. příkaz k provedení inventarizace majetku města Vracova ke dni 31.12.2018 

5. informaci o vzniku nároku na smluvní pokutu dle čl. VII. písm. e) Kupní smlouvy a smlouvy     

o zřízení předkupního práva věcného ze dne 15. 6. 2016 uzavřené mezi Městem Vracov        

a XXX a žádost XXX o prodloužení termínu dokončení výstavby 

a kolaudace do konce roku 2019 

6. informaci o vzniku nároku na smluvní pokutu dle čl. IV. písm. d) Smlouvy o budoucí kupní  

smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva věcného ze dne 16. 12. 2013            
a Dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2015 uzavřené mezi Městem Vracov a Moravia Systems a. s.    
a žádost Moravia Systems a. s. o prodloužení termínu dokončení výstavby a kolaudace 

 
 
 
schvaluje :     

7. 3. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 23-43: 
Rozpočet města Vracova na rok 2018:                                       

vlastní příjmy po úpravě č. 3: 106.462.800 Kč, výdaje: schválený rozpočet 102.770.000 Kč, 

výdaje po 3. úpravě rozpočtu 106.462.800 Kč 

8. v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytnutí finančního daru Kyjovskému Slovácku v pohybu, IČ: 26659778, na 
podporu činnosti MAS ve výši 20 Kč/obyvatele města k 1.1.2018 tedy celkem 90.840 Kč  

9. poskytnutí dotace FC Vracov z.s., IČ 64479439, ve výši 110.000 Kč na dofinancování projektu 
„Mezinárodní družební turnaj žáků – MORAVA CUP 2018 “ s tím, že výdaj bude pokryt z kap. 
719 správa – družební výdaje a současně  schvaluje   uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto 
dotaci 

10. poskytnutí dotace ZO Českého zahrádkářského svazu Vracov, IČ 67024211, ve výši 96.283 
Kč na dofinancování projektu „Informační panely a označníky vinných sklepů ve Vracově “ a 
současně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci 

11. poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Vracov, IČ: 47899093, se sídlem náměstí Míru 50, 
Vracov ve výši 100.000 Kč na dofinancování opravy střechy kostelní věže a současně 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci 
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12. zvýšení výdaje v rozpočtu města na rok 2018 kapitálové výdaje v kap. 739 – komunální služby 
pro akci „Víceúčelové hřiště s umělým trávníkem a mobilním kluzištěm“ o 832.541 Kč s tím, že 
zvýšený výdaj bude pokryt z kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku 

13. zvýšení výdaje v rozpočtu města na rok 2018 kapitálové výdaje v kap. 739 – komunální služby 
pro akci „Kamerový systém I. Etapa + optická síť“ o 158.335 Kč s tím, že zvýšený výdaj bude 
pokryt z kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku 

14. zvýšení výdaje v rozpočtu města na rok 2018 v kap. 716 – kultura a společenské organizace a 
to pro pořádání kulturních akcí o 50.000 kč a příspěvky pro soubory a spolky o 50.000 Kč 
s tím, že zvýšený výdaj bude pokryt z kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku 

15. uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva věcného 
uzavřené      dne 15. 6. 2016 mezi Městem Vracov a XXX, kterým se mění: 
- čl. VII. písm. d) smlouvy takto: kupující se zavazuje, že do 30 dnů ode dne právní moci 

kolaudačního rozhodnutí na budovu, která bude postavena na pozemku parc. č. 3731/24 

v obci a katastrálním území Vracov, nejpozději však do 31. 12. 2019, předloží Městu Vracov 

toto kolaudační rozhodnutí s vyznačením doložky o nabytí právní moci. 

- čl. VII. písm. e) smlouvy takto: Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující XXX 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 kupující 

svou povinnost. Smluvní pokuta může být uložena nejdříve 1. 1. 2020.  Smluvní pokuta 

nebude uložena v případě, že kupující prokáže, že nesplnění termínu bylo zaviněno vyšší 

mocí případně jinými okolnostmi nezaviněnými kupujícím (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 její úhradu. 

16. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení 

předkupního práva věcného uzavřené dne 16. 12. 2013 mezi Městem Vracov a Moravia 

Systems a. s., 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 30. 6. 2019  

- 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. 3731/25, 

3731/26, 3731/27, 3731/28, 3731/29, 3731/30, 3731/31, 3731/32, 3731/34 a 3731/100 v obci a 

k. ú. Vracov, nejpozději však do 31. 12. 2019, 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. 2020.  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 dvou let od podpisu tohoto Dodatku č. 2, případně bude vydáno s jakoukoli 
výhradou či změnou oproti záměru a návrhu budoucího kupujícího. 
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17. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení 

předkupního práva věcného uzavřené dne 6. 11. 2017 mezi Městem Vracov a Büsch Invest spol. s r. 

o., IČ: 06235468, se sídlem Vlkošská 1653, 696 42 Vracov, kterým se doplňuje Čl. V. takto:  

„e) Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že v souladu s grafickou přílohou, která tvoří nedílnou 

součást této smlouvy, bude geometrickým plánem č. 2031-11/2012 a novým geometrickým plánem 

na částech služebných pozemků parc. č. 3731/1, 3731/3, 3731/4, 3731/6, 3731/7, 3731/8, 3731/9, 

3731/10, 3731/11, 3731/12, 3731/13, 3731/14,3731/15, 3731/16, 3731/17, 3731/18 a 3731/21 v obci 

a katastrálním území Vracov vyznačena časově neomezená služebnost 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“)“ a dále právo vstupu oprávněných 

nebo jimi pověřených fyzických a právnických osob na výše uvedené služebné pozemky, jakož i 

vjezd, použití a odjezd motorových vozidel a mechanických strojů na výše uvedené služebné 

pozemky při provádění potřebných oprav, údržby, rekonstrukce, kontroly či odstranění stavby 

dešťové kanalizace, to vše ve prospěch Města Vracova. 

Budoucí oprávněné Město Vracov se zavazuje tuto služebnost přijmout a budoucí vlastník 

služebných pozemků (dotčených částí služebných pozemků) a budoucí povinný ze služebnosti 

Büsch Invest spol. s r. o. a každý další budoucí vlastník dotčených částí služebných pozemků se 

zavazuje toto právo trpět a respektovat. 

Průběh a rozsah služebnosti inženýrské sítě bude vymezen geometrickým plánem č. 2031-11/2012 

ze dne 31. 1. 2012 (pro vyznačení věcného břemene k částem pozemků parc. č. 3731/4, 3731/10, 

3731/11, 3731/12, 3731/13, 3731/14, 3731/15, 3731/16 a 3731/17) a novým geometrickým plánem 

(pro vyznačení věcného břemene k částem pozemků parc. č. 3731/1, 3731/3, 3731/6, 3731/7, 

3731/8, 3731/9, 3731/18 a 3731/21), který se zavazuje na své náklady vyhotovit budoucí oprávněné 

ze služebnosti Město Vracov. Geometrický plán č. 2031-11/2012 a nový geometrický plán bude 

nedílnou součástí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva věcného, kterou bude 

zřizováno současně i shora uvedené věcné břemeno. 

Kopie geometrického plánu č. 2031-11/2012 a situační výkres s vyznačenou dešťovou kanalizací 

tvoří jako přílohy č. 1 a č. 2 nedílnou součást tohoto dodatku č. 1. 

Smluvní strany se dohodly, že shora uvedené věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, s čímž obě 

smluvní strany souhlasí a stvrzují toto svými podpisy.“ 

18. 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 

19. uzavření kupní smlouvy s XXX o odkoupení pozemku parc. č. 4905/1 – ostatní plocha o výměře 670 

m2 a pozemku parc. č. 4908/2 – ostatní plocha o výměře 1022 m2 v obci a katastrálním území Vracov 

za kupní cenu 300 Kč/m2, tj. celkem 507.600 Kč dle platného ceníku města Vracova 

20. zveřejnění záměru 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. 



Stránka 4 z 4 

 

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. 
 

21. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi budoucí prodávající XXX a budoucím kupujícím 

Městem Vracov o odkoupení části pozemku parc. č. 1717 – ostatní plocha o výměře cca 8 m2 v obci a 

k. ú. Vracov, a to za kupní cenu 50 Kč/m2, s tím, že náklady na vyhotovení geometrického plánu 

uhradí Město Vracov 

22. uzavření Smlouvy o provedení opakované dobrovolné veřejné dražby mezi Reality GAIA spol. s r. o., 
IČ: 25303091 a Městem Vracov týkající se pozemku parc. č. 2320 – zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je rodinný dům čp. 629 a pozemku parc. č. 2321 – zahrada  v obci a katastrálním 
území Vracov za provizi ve výši 3,8% z ceny dosažené vydražením a k tomu navíc DPH, s tím že výše 
nejnižšího podání je stanovena na částku 1.900.000 Kč 

 
23. zveřejnění záměru 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  

 

 

u k l á d á : 

24. zařadit defibrilátor ve vlastnictví města Vracova do systému včasného zásahu Zdravotní záchranné 

služby. Garant XXX 

 Termín: do 31.12.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


