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

 

V Ý P I S  

usnesení z III. zasedání Zastupitelstva města Vracova,  

konaného dne 7. června 2019 v zasedací síni Městského úřadu Vracov 

 

1. Zastupitelstvo města Vracova určuje ověřovateli zápisu Mgr. Petru Martinkovou, DiS.             
a Jolanu Měchurovou. 

 

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

 

3. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje program III. 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 bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
účetní jednotky Město Vracov za účetní období roku 2018 vypracovanou ověřovatelem KAMA 
– AUDIT spol. s r.o., auditorskou společností. 

 

7. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí stanovisko finančního výboru k hospodaření 
města Vracova za rok 2018.  

 

8. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje závěrečný účet města Vracova za rok 2018 dle § 43 
zákona o obcích a vyjadřuje souhlas s hospodařením města Vracova za rok 2018 bez 
výhrad.  

9. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje účetní závěrku města Vracova za rok 2018, při které 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 
10.  Zastupitelstvo města Vracova schvaluje 2. úpravu rozpočtu města za rok 2019. 

a to rozpočtová opatření č. 12-24: 

Rozpočet města Vracova na rok 2019:                                       

celkové příjmy po úpravě č. 2:    92.425.200 Kč, v tom dotace 19.136.700 Kč  

výdaje:   schválený rozpočet      75.742.400 Kč,  

 výdaje po 2. úpravě rozpočtu     92.425.200 Kč. 
 

11.  Zastupitelstvo města Vracova neschvaluje přijetí nabídky manželů XXX a XXX jako vlastníků 
stavby čp. 1583 na pozemku parc. č. 858/3 v obci a k. ú. Vracov ve smyslu § 3056 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi stavby – uplatnění předkupního práva ke 
stavbě čp. 1583 na pozemku parc. č. 858/3 v obci a k. ú. Vracov.  

 
12.  Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí informaci, že smlouva č. 19K009RD                       

o zprostředkování prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2320, jehož součástí je 
rodinný dům čp. 629 a pozemku parc. č. 2321 – zahrada, vše v obci a katastrálním území 
Vracov, uzavřená mezi Reality GAIA spol. s r. o., IČ: 25303091 a Městem Vracov, která byla 
uzavřena dne 10. 1. 2019 na dobu určitou, tj. do 10. 7. 2019, se dle čl. IV. smlouvy 
automaticky prodlužuje vždy o další 3 kalendářní měsíce, pokud alespoň jedna ze stran ve 
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lhůtě minimálně 14 dnů před uplynutím aktuální doby trvání smlouvy neoznámí druhé straně 
prostřednictvím doporučeného dopisu, že trvá na neprodloužení smlouvy. 

 
13.  Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí sdělení znalce Ing. Elišky Krošlákové ve věci 

aktualizace ceníku pozemků pro převody z/do vlastnictví města Vracova dle Stanovení 
smluvních cen ze dne 14. 9. 2015. 

 
14.  Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy se Zenergo Moravia s.r.o., 

IČ: 01619209, se sídlem Šardice čp. 788 o odkoupení pozemku parc. č. 2002/2 – ostatní 
plocha o výměře 105 m2 v obci a katastrálním území Vracov za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. 
celkem 10.500 Kč.  

 
15.  Zastupitelstvo města Vracova schvaluje zveřejnění záměru prodeje 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 1784/2, za kupní cenu 450 Kč/m2, tj. celkem 
450 Kč. 

 
16.  Zastupitelstvo města Vracov schvaluje navýšení prostředků na vícepráce ve výši 3.904 Kč 

bez DPH při realizaci schválené zakázky – ochrana fasády proti ptactvu na budově sportovní 
haly v ulici Sokolská, kterou provedla firma JAKEŠ CZ s.r.o. Plzeň. Tento bod Rada města 
dne 9.5.2019 doporučila ke schválení ZM na svém nejbližším zasedání. 

 
17.  Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření darovací smlouvy pro město Kyjov ve výši 

77.000 Kč na dofinancování sociálních služeb. 
 

18.  Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory na 
poskytování sociálních služeb pro Pečovatelskou službu Vracov. Poskytovatelem finanční 
podpory ve výši 870.900 Kč je Jihomoravský kraj. 

 

19.  Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního 
daru ve výši 10.000 Kč jako ocenění dosaženého výsledku v soutěži „Nejlépe opravená 
kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2018 – XII.ročník“. Poskytovatelem finanční 
podpory je Jihomoravský kraj. 

20.  Zastupitelstvo města Vracova ruší usnesení č. 15/I ze dne 14. 12. 2018, kterým delegovala 
starostu města na valnou hromadu JmVaK.      

 
21.  Zastupitelstvo města Vracova deleguje starostu města Jaromíra Repíka na valnou hromadu 

obchodních společností a nominuje jej jako zástupce města Vracova do ostatních orgánů 
obchodních společností, v nichž má město Vracov majetkovou účast, a to Vodovody              
a kanalizace Hodonín, a.s., Lesní družstvo Osvětimany a Dobrovolný svazek obcí 
Severovýchod. Jako náhradníka deleguje ZM místostarostu Petra Fridricha. 

22.  Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí, že XXX a XXX nesouhlasí s pořizováním 
kamerového záznamu svých osob panem XXX. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


