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

V Ý P I S  

usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Vracova,  

konaného dne 20. srpna 2019 v kinosále Kulturního domu ve Vracově 

 

1. Zastupitelstvo města Vracova určuje ověřovateli zápisu paní Jolanu Měchurovou a Mgr. 
Bronislava Chovance. 

2. Zastupitelstvo města Vracova určuje návrhovou komisi pro návrh na usnesení ve složení 
MUDr. Božena Hofrová, pan Jiří Holek a RNDr. Petr Koiš, Ph.D. 

3. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání 
zastupitelstva města. 
 

4. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje program V. zasedání Zastupitelstva města 
Vracova. 

 

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

 
6. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. 

č. 1784/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 v obci a katastrálním území Vracov 
majiteli rozest. stavby na pozemcích parc. č. 1782/2 a 1874/2 v obci a k. ú. Vracov XXX za 
kupní cenu 450 Kč/m2, tj. celkem 450 Kč dle platného ceníku města Vracova. 

 
7. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. 

č. 3104/25 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, který vznikl dle geometrického 
plánu č. 2471-27/2019 z části pozemku parc. č. 3104/1 – trvalý travní porost v obci           
a katastrálním území Vracov majitelům stavby garáže nacházející se na pozemku manž. 
XXX a XXX, za kupní cenu 300 Kč/m2 dle platného ceníku města Vracova, tj. celkem 
6.600 Kč. 

 
8. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. 

č. 3104/26 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, který vznikl dle geometrického 
plánu č. 2472-202/2019 z části pozemku parc. č. 3104/1 – trvalý travní porost v obci         
a katastrálním území Vracov majitelům stavby garáže nacházející se na pozemku manž. 
XXX a XXX, za kupní cenu 300 Kč/m2 dle platného ceníku města Vracova, tj. celkem 
6.900 Kč. 
 

9. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje návrh pana XXX na promítnutí prezentace 
k obchvatu. 
 

10. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí žádost občanů pořídit územní studii pro 
severní variantu přeložky I/54 a zanést rezervu pro severní obchvat Vracova do 
dokumentů územního plánování. 
 

11. Zastupitelstvo města Vracova ukládá orgánům města zahájit práce na územní studii pro 
severní variantu přeložky I/54 a požádat krajský úřad o aktualizaci ZÚR JMK zanesením 
rezervy pro severní obchvat Vracova do dokumentů územního plánování. 
 

12. Zastupitelstvo města Vracova rozhodlo ponechat v platnosti obecně závaznou vyhlášku 
města Vracova č. 1/2009, o stanovení koeficientu 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


