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

  

 V Ý P I S  

 
usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 13.3.2019 

 
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vracově 

______________________________________________________________________________ 

1. Zastupitelstvo města Vracova určuje ověřovateli zápisu Petra Mezihoráka a Martina 
Lundu. 

 
2. Zastupitelstvo města Vracova určuje návrhovou komisi pro návrh na usnesení ve 

složení Mgr. Bronislav Chovanec, Mgr. Zdeněk Hlavsa, Ing. Vladimír Poštolka.  
 
3. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje program II. 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 „Program rozvoje města Vracov na období 

2017 – 2023“. 
 
7. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí 5. úpravu rozpočtu města za rok 2018. 
 
8. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje 1. úpravu rozpočtu města za rok 2019. 

a to rozpočtová opatření č. 1-11: 
Rozpočet města Vracova na rok 2019:                                       
vlastní příjmy po úpravě č. 1:   76.746.700,- Kč,   
výdaje: schválený rozpočet     75.742.400,- Kč,  
výdaje po 1. úpravě rozpočtu   76.746.700,- Kč. 

 
9. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje výsledek inventarizace majetku za rok 2018, 

a to za Město Vracov a jeho příspěvkové organizace VPS, MZŠ, MŠ a ZUŠ Vracov. 
 
10. Zastupitelstvo města Vracov schvaluje udělení čestného občanství panu Josefu 

Somrovi za jeho zásluhy v oblasti kultury a propagaci města. 
 
11. Zastupitelstvo města Vracova vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vracova                  

č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání        
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
města Vracov. 

 
12. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí informaci o úhradě smluvní pokuty 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              
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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.). 

 
13. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření smlouvy 

č.UZSVM/BHO/11090/2018-BHOM mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2            
a Městem Vracov  o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – 
pozemku parc. č. 1356/54 – ostatní plocha o výměře 39 m2 v obci a katastrálním území 
Vracov. 

 
14. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Sběrné 

suroviny Hodonín s. r. o., IČ: 26215454, se sídlem Pánov 3989, 695 01 Hodonín              
a Městem Vracov o převodu pozemku parc. č. 4842 – zastavěná plocha a nádvoří          
o výměře 586 m2, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, pozemku parc. č. 4843/2 – 
ostatní plocha o výměře 13 m2, pozemku parc. č. 4844/2 – ostatní plocha o výměře 48 
m2, pozemku parc. č. 4844/3 – ostatní plocha o výměře 28 m2 a pozemku                     
parc. č. 4844/4 – ostatní plocha o výměře 24 m2, vše v obci a katastrálním území 
Vracov za kupní cenu 300.000 Kč do vlastnictví města Vracova. 

 
15. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke zřizovací listině 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Vracova, kterým se mění čl. 1 zřizovací 
listiny z důvodu změny sídla – místa dislokace organizační složky města Vracova            
z původního: Vypálená 622, 696 42 Vracov na nové: Vypálená 1613, 696 42 Vracov. 

 
16. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí vyjádření Reality GAIA, spol. s r.o. ze 

dne 21. 2. 2019 k obvyklé ceně nemovitých věcí - 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. 

 
17. Zastupitelstvo města Vracova ruší usnesení č. 6 z I. zasedání Zastupitelstva města 

Vracova ze dne 14. 12. 2018 -  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. 

 
18. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje 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 katastrálním 
území Vracov za kupní cenu 1.800.000 Kč prostřednictvím Reality GAIA spol. s r. o.  

 
19. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření rezervační smlouvy 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. 

 
20. Zastupitelstvo města Vracov schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi GasNet, s.r.o., 

IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem a Městem Vracov            
o převodu plynovodní přípojky umístěné na pozemku parc. č. 584 v obci a k.ú. Vracov 
za kupní cenu 200 Kč. 
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21. Zastupitelstvo města Vracov rozhodlo o pořízení návrhu na 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. 

 
22. Zastupitelstvo města Vracov schvaluje navýšení stávajících měsíčních odměn pro 

neuvolněné členy Zastupitelstva města Vracova za výkon jednotlivých funkcí takto: 
místostarosta:       10.847 Kč  
člen rady:         3.600 Kč 
předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce:    1.800 Kč 
člen výboru/komise/zvláštního orgánu obce:    1.600 Kč 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí:        900 Kč  
Odměna bude poskytována s účinností ode dne 1.4.2019. V případě nástupu 
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna 
poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých 
funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.  
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se 
stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí předsedy nebo člena výboru 
zastupitelstva + předsedy nebo člena komise rady; do souhrnné odměny jsou zahrnuty 
vždy maximálně 2 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem 
obce. 

 
23. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje žádost ředitele Nemocnice Kyjov o poskytnutí 

finančního příspěvku na nákup sanitního vozu a to úměrně velikosti obce ve výši 20 Kč 
na jednoho našeho občana.  

 
24. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje navýšení prostředků na platy zaměstnanců 

VPS Vracov o částku 336.510 Kč, tj. navýšení o 5% v souladu s NV č. 263/2018 Sb., 
kterým se mění některá nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, a to s účinností od 1.1.2019 v § 5 odst. 1 NV  č. 341/2017 
Sb. a přílohy č. 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská  


