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Anonymizováno dle zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

V Ý P I S  

 
usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva města Vracova,  

 
konaného dne 19.9.2019 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vracově 

 

 

 

1. Zastupitelstvo města Vracova určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Zdeňka Lukeše a pana 
Martina Lundu. 

 

2. Zastupitelstvo města Vracova určuje návrhovou komisi pro návrh na usnesení ve složení pan 
Ing. Vladimír Poštolka, pan Petr Mezihorák a pan Ing. Jan Martinek.  

 

3. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje program VI. zasedání Zastupitelstva města Vracova. 
 

4. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého ZM.  

 

 

5. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města od posledního 
zasedání ZM. 

 
6. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.                      

č. 3731/100 – orná půda o výměře 2097 m2 v obci a katastrálním území Vracov uzavřením 
kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva věcného mezi Městem Vracov            
a Moravia Systems a. s., IČ: 26915189, se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10    
o prodeji pozemku parc. č. 3731/100 – orná půda o výměře 2097 m2 v obci a katastrálním 
území Vracov za kupní cenu 450,-Kč/m2, tj. celkem 943.650,-Kč, a o zřízení časově 
omezeného předkupního práva věcného k převáděnému pozemku do dne nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí ke stavbě „Výrobní hala Vracov Moravia Systems“, to vše dle 
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva věcného 
ze dne 16. 12. 2013 a jejích Dodatků č. 1 a 2 s tím, že vzhledem ke skutečnostem, že: 

- některá ustanovení smlouvy se pozbytím platnosti zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, a nabytím platnosti zákona č. 89/2012 Sb., „nový“ občanský 
zákoník, staly bezpředmětnými, popř. se do té míry změnily tak, že vyžadují 
uvedení do souladu s platnou právní úpravou dle zákona č. 89/2012 Sb., „nový“ 
občanský zákoník, 

- v souvislosti se záměrem kupující maximálně využít pozemek pro výstavbu 
výrobních prostor a s tím související podanou žádostí o změnu územního plánu, 
kdy nesplnění původního termínu je zaviněno zdržením projednání změny 
územního plánu, tj. okolností nezaviněnou budoucí kupující, 

dojde uzavřením kupní smlouvy po vzájemném uvážení smluvních stran a v souladu s čl. 

IX. odst. 5 smlouvy o budoucí smlouvě zároveň k úpravě podmínek a lhůt sjednaných ve 

smlouvě o budoucí smlouvě tak, že nová ujednání se svým ekonomickým účelem pokud 

možno nejvíce podobají původním ustanovením, přičemž splnění podmínek uvedených 

v čl. III. smlouvy o budoucí smlouvě nebude vyžadováno, tzn. k uzavření kupní smlouvy 

dojde bez ohledu na nabytí právní moci stavebního povolení na objekt průmyslové zóny 

„Výrobní hala Vracov Moravia Systems“, který má být vybudován na předmětném 

pozemku. 
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7. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí přehled o plnění rozpočtu města Vracova za 

období 01 – 08/2019. 

8. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace majetku 

města Vracova ke dni 31. 12. 2019. 

9. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje 3. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová 

opatření č. 26 – 38. 

10. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje udělení čestného občanství panu Bernardu 

Papánkovi za odvahu a vlastenectví, které projevil v boji proti nacistům. 

 

Nepřijatý návrh: 

Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 601/2 – 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78 m2 v obci a katastrálním území Vracov XXX jako majiteli 

rodinného domu čp. 223, jelikož pozemek parc. č. 601/2 tvoří dvůr a jediný možný přístup k RD čp. 

223, čímž je dotvářen funkční celek s RD čp. 223, a je kupující dlouhodobě užíván, a to za kupní cenu 

450 Kč/m2, tj. celkem 35.100 Kč dle platného ceníku města Vracova; i přestože město Vracov 

obdrželo dvě další žádosti o odkoupení pozemku za kupní cenu 460 Kč/m2; odůvodnění: pozemek 

parc. č. 601/2 tvoří dvůr u RD čp. 223 a jediný možný přístup k RD čp. 223, čímž je dotvářen funkční 

celek s RD čp. 223, a je kupující dlouhodobě užíván, kupní cena 450 Kč/m2 uvedená ve zveřejněném 

záměru prodeje pozemku byla stanovena dle platného ceníku města Vracova schváleného 

zastupitelstvem dne 23. 10. 2015 dle Stanovení smluvních cen zpracovaného znalcem Ing. Eliškou 

Krošlákovou ze dne  14. 9. 2015 a dle sdělení znalce Ing. Krošlákové k aktualizaci ceníku ze dne 24. 

5. 2019. 
(Návrh nebyl přijat pro nedostatek hlasů.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


