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

 

V Ý P I S  

 
usnesení z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 22.6. 2018 

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 2017 vypracovanou ověřovatelem KAMA – AUDIT spol. s r.o., auditorskou společností 

4. stanovisko finančního výboru k hospodaření města Vracova za r. 2017 

5. informaci o zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2320 - zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 401 m2, jehož součástí je rodinný dům čp. 629 a pozemku parc. č. 2321 – zahrada o 
výměře 690 m2 v obci a katastrálním území Vracov, a to vzhledem ke skutečnosti, že ke dni 
14. 5. 2018 došlo k uplynutí lhůty dle čl. VI. Darovací smlouvy V12 890/1998 – „Obdarovaný 
se zavazuje, že převedený majetek bude využívat pouze k humanitárním účelům, nebude jej 
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům sám, ani jej nebude k takovým účelům 
pronajímat a pokud by došlo ve lhůtě 20 let od uzavření této darovací smlouvy k převodu 
majetku na třetí osobu, převede obdarovaný 80% z ceny zjištěné v době převodu 
prostřednictvím dárce do státního rozpočtu.“ 

6. informaci o zpracování projektové dokumentace „Technická infrastruktura náměstí + Obecní 
dům Vracov“ 

7. informace o zpracování projektové dokumentace „Zázemí městského stadionu Vracov“ 
 

schválilo:     

8. po projednání závěrečný účet města Vracova za rok 2017 a vyjadřuje souhlas 
s hospodařením města Vracova za rok 2017 bez výhrad 

9. účetní závěrku města Vracova za rok 2017, při které nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

10. 2. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 6 - 22: 
   Rozpočet města Vracova na rok 2018:            

  vlastní příjmy po úpravě č. 2:  104.401.000 Kč,  výdaje:   schválený rozpočet  102.770.000 Kč,       

výdaje po 2. úpravě rozpočtu 104.401.000 Kč   

11. poskytnutí příspěvku TJ Sokol Vracov, z.s. IČ: 47375779  ve výši  91.356 Kč na 
dofinancování projektu „Zlepšení zázemí házenkářského hřiště“ dle žádosti ze dne 21.3.2018 
a současně  schvaluje   uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci 

12. poskytnutí příspěvku TJ Sokol Vracov, z.s. IČ: 47375779  ve výši  14.000  Kč na úhradu 
pronájmu kuželny v Mistříně pro uskutečnění 11 mistrovských utkání v období  leden – duben 
2018 dle žádosti ze dne 11.6.2018 a současně  schvaluje   uzavření veřejnoprávní smlouvy na 
tuto dotaci 
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13. uzavření Smlouvy o provedení dražby nemovitých věcí mezi Reality GAIA spol. s r. o., IČ: 
25303091 a Městem Vracov týkající se dražby pozemku parc. č. 2320 – zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 401 m2, jehož součástí je rodinný dům čp. 629 a pozemku parc. č. 2321 – 
zahrada o výměře 690 m2 v obci a katastrálním území Vracov za vyvolávací cenu stanovenou 
dle znaleckého posudku č. 1998-65/18 ze dne 26.5.2018 tj. 3.200.000 Kč; za provizi ve výši 
3,8% ze skutečné prodejní ceny předmětu převodu  

 
14. uzavření Smlouvy č. 9418001083/4000215586 o podmínkách napojení, o spolupráci a 

součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi Městem 
Vracov a GasNet s. r. o. IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem, jejímž předmětem je PZ - název stavby: SOBS Vracov – náměstí a Obecní dům, STL 
plynovod a přípojky 2 MO za kupní cenu 449.632 Kč bez DPH, na dobu určitou do 31.12.2020 

 
15. uzavření kupní smlouvy s XXX o prodeji pozemku parc. č. 4035 – orná půda o výměře 558 m2 

v obci a katastrálním území Vracov za kupní cenu 15 Kč/m2, tj. celkem 8.370 Kč dle platného 
ceníku města Vracova 

 
16. uzavření kupní smlouvy s XXX o prodeji pozemku parc. č. 4420/1 – orná půda o výměře 94 

m2, který vznikl geometrickým plánem č. 2405-049/2018 z části pozemků parc. č. 4420/1 (díl 
„a“ o výměře 22 m2) a parc.č. 4420/2 (díl „b“ o výměře 72 m2) v obci a katastrálním území 
Vracov za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. celkem 9.400 Kč dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
ze dne 13.12.2017 

 
17. uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 3104/1 o výměře cca 23 m2 v ul. 

Úzká za účelem výstavby garáže XXX na dobu určitou 2 roky s výpovědní lhůtou 3 měsíce, a 
to za účelem výstavby garáže k bytu č. 1640/5 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  

18. 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 65.600 Kč jako podíl Města Vracova na spolufinancování Minimální sítě sociálních služeb 
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov na rok 2018 

19. v  souladu s ust.  § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace Římskokatolické 
farnosti Vracov ve výši 450.000 Kč na opravu střechy farního kostela sv. Vavřince ve Vracově 

n e s ch v á l i l o:  

20. v souladu s ust.  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, výjimku z obecně závazné vyhlášky města č. 6/94, kterou se upravují podmínky 
chovu užitkových a ostatních domácích zvířat ve Vracově a to ze stanoveného maximálního 
počtu 20 ks chovaných kachen a husí na celkem 200 ks chovatele XXX   

 

u l o ž i l o: 

21. starostovi města provést místní šetření za účelem zjištění podkladů k udělení výjimky o OZV 
č. 6/94 města, kterou se upravují podmínky chovu užitkových a ostatních domácích zvířat ve 
Vracově a současně pověřuje Radu města Vracova k případnému udělení výjimky 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


