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

V Ý P I S  

 
usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 15. července 2019 

 

v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vracově 

1.  Zastupitelstvo města Vracova určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Martinka a Mgr. Zdeňka 
Hlavsu. 
 

2.  Zastupitelstvo města Vracova určuje návrhovou komisi pro návrh na usnesení ve složení Ing. 
Zdeněk Lukeš, MgA. Jan Kučera a Ing. Vladimír Poštolka.  
 
 

3. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje program IV. 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 Vracova od 
posledního zasedání ZM. 

 

6. Zastupitelstvo města Vracova v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,   
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neschvaluje 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 
60 ks, o kterou požádal pan XXX. Tento bod Rada města Vracova dne 11. 7. 2019 doporučila 
k projednání ZM na svém nejbližším zasedání. 

 

7. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi XXX  a Městem Vracov 
o převodu pozemku parc. č. 187 – zastavěná plocha  a nádvoří o výměře 288 m2, jehož 
součástí je rodinný dům čp. 1062, pozemku parc. č. 188 - zahrada o výměře 1269 m2                   
a pozemku parc. č. 1891/2 – ostatní plocha o výměře 19 m2, vše v obci a katastrálním území 
Vracov za kupní cenu 500.000 Kč do vlastnictví města Vracova.  
 

8. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím Městem 
Vracov a kupujícími XXX a XXX o prodeji 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 katastrálním území Vracov za kupní cenu 1.800.000 
Kč prostřednictvím Reality GAIA spol. s r. o. do jejich podílového spoluvlastnictví – XXX. - id. 
1/3 nemovitých věcí a XXX – id. 2/3 nemovitých věcí. 
 

9. Zastupitelstvo města Vracova rozhodlo o zrušení regulačního plánu „Ernestovská humna“, 
který byl vydán Zastupitelstvem města Vracov formou obecně závazné vyhlášky č. 18/2001         
a nabyl účinnosti dne 9.10.2001. Důvodem je zastavění většiny stavebních míst a možnost 
regulace nových staveb charakterem navazující stávající zástavby. 
 

10.  Zastupitelstvo města Vracova vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vracova č. 2/2019, 
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Vracova č. 18/2001, o závazných částech 
regulačního plánu Vracov – Ernestovská humna. 
 

11. Zastupitelstvo města Vracov schvaluje navýšení prostředků na vícepráce ve výši 6.400 Kč 
bez DPH při realizaci schválené zakázky – zateplení fasády administrativní budovy v areálu 
VPS Vracov, kterou provedla firma Jiří Salva, IČ: 15415261, se sídlem Vracov, Kučovanská 
1634. Tento bod Rada města Vracova dne 11. 7. 2019 doporučila ke schválení ZM na svém 
nejbližším zasedání. 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


