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

 

V Ý P I S  

 
usnesení z I. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 14.12.2018 

 

v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vracově 

 

Zastupitelstvo města Vracova: 

bere na vědomí: 

1. Kontrolu usnesení z minulého ZM.  
 

2. Zprávu o činnosti Rady města od posledního zasedání ZM. 
 

3. Zprávu předsedy finančního výboru k návrhu rozpočtu města na rok 2019. 
 

4. Informaci o vzniku nároku na smluvní pokutu ve výši 25% z kupní ceny pozemku                       
tj. 346.687,50 Kč dle čl. II. písm. d) trojstranné Kupní smlouvy V-2022/2018-738 ze dne         
31. 3. 2018 mezi prodávající RUKO CZ Präzisionswerkzeuge s. r. o., IČ: 29310768, se sídlem 
Boršovská 2591/71, Nětčice, 697 01 Kyjov, kupující a povinnou z předkupního práva věcného 
REAL CZ Praha s. r. o., IČ: 06596291, se sídlem Boršovská 2591/71, Nětčice, 697 01 Kyjov        
a oprávněným z předkupního práva věcného Městem Vracov (původně dle čl. VII. písm. d) 
Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva věcného V-7430/2014-738 ze dne        
2. 10. 2014 uzavřené mezi Městem Vracov a RUKO CZ Präzisionswerkzeuge s. r. o.). 
 

5. Sdělení Reality GAIA, spol. s r. o. ze dne 22.11.2018 k provedené dražbě a opakované 
dražbě pozemku parc. č. 2320 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 505 m2, jehož součástí 
je rodinný dům čp. 629 a pozemku parc. č. 2321 – zahrada o výměře 586 m2, vše v obci         
a k. ú. Vracov. 
 

schvaluje:     
 

6. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2320 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
505 m2, jehož součástí je rodinný dům čp. 629 a pozemku parc. č. 2321 – zahrada o výměře 
586 m2, vše v obci a k. ú. Vracov za kupní cenu 1.900.000 Kč prostřednictvím Reality GAIA 
spol. s r. o. 

  
7. uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitých věcí mezi Reality GAIA spol. s r. o., 

IČ: 25303091 a Městem Vracov týkající se prodeje pozemku parc. č. 2320 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 505 m2, jehož součástí je rodinný dům čp. 629 a pozemku parc. č. 2321 – 
zahrada o výměře 586 m2 v obci a katastrálním území Vracov za provizi ve výši 4% + DPH ze 
skutečné prodejní ceny předmětu převodu  

 
8. Rozpočet města Vracova na rok 2019 jako schodkový takto: vlastní příjmy 72.860.000 Kč, 

výdaje 75.742.400 Kč, schodek bude pokryt financováním - dotací ve výši 2.882.400 Kč.  
 

9. Zařazení akce kamerový systém II. etapa ve výši 230.000 Kč do rozpočtu města Vracova na 
rok 2019 v kap. 739 komunální služby. 

10. Střednědobý výhled města Vracova na roky 2020 a 2021. 
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11. 4. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 44-75: 
Rozpočet města Vracova na rok 2018:                                       
vlastní příjmy po úpravě č. 4:  117.491.800 Kč,   
výdaje: schválený rozpočet  97.177.500 Kč,  
výdaje po 4. úpravě rozpočtu 117.491.800 Kč.  

 
12. Uzavření kupní smlouvy s XXX o odkoupení pozemku parc. č. 1717/2 – ostatní plocha o 

výměře 13 m2 v obci a k. ú. Vracov, který vznikl z pozemku parc. č. 1717 – ostatní plocha dle 
geometrického plánu č. 2445-135/2018, za kupní cenu 50 Kč/m2, tj. celkem 650 Kč dle 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 3.10.2018 a dle platného ceníku města Vracova. 

 

neschvaluje:    

 

13. Svěřit Radě města Vracov v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,      
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádění rozpočtových opatření 
v plném rozsahu dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

pověřuje: 

 

14. Starostu města Vracova k provedení  nezbytných úprav rozpočtu města Vracova k 31.12.2018 
s tím, že zastupitelstvu města budou předloženy na nejbližším zasedání. 

 

deleguje: 
 

15. Starostu města na valnou hromadu JmVaK.      

 

     volí: 

16. Členy finančního výboru: Petra Mezihoráka, Ing. Luboše Peřinu  
 

17. Členy kontrolního výboru: Jolanu Měchurovou, Ing. Vladimíra Poštolku 

 

ukládá: 

 

18. Starostovi města vypracovat metodiku řešení rozpočtových opatření pro radu a zastupitelstvo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


