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

V Ý P I S  

 
usnesení z VII. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 12.12.2019 

 

v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vracově 

 

1. Zastupitelstvo města Vracova určuje ověřovateli zápisu pana MgA. Jana Kučeru a pana 
Mgr. Bronislava Chovance. 

 

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

 

3. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje program VII. 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 předsedy finančního výboru pana 

Mgr. Bronislava Chovance k návrhu rozpočtu města na rok 2020. 
 

7. Zastupitelstvo města Vracova vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vracova                   
č. 3/2019, o místních poplatcích. 

 

8. Zastupitelstvo  města Vracova schvaluje uzavření Smlouvy                                                                   
č. 9417001453.001/2019/4000225643 o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti 
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi Městem Vracov         
a GasNet s. r. o. IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
za účelem provozování PZ „IS lok. Olšíčka, Vracov (číslo stavby 8800087321, STL 
plynovod)“. 

 

9. 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.  

 

10. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. 
č. 697/2 – vinice o výměře 38 m2 v obci a katastrálním území Vracov manželům XXX        
a XXX, Vracov za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. celkem 3.800 Kč dle platného ceníku města 
Vracova. 

 

11. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí informaci, že k 1. 1. 2020 vznikne nárok na 
smluvní pokutu 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 
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.).  

 

12. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí informaci, že k 1. 1. 2020 vznikne nárok na 
smluvní pokutu ve výši 25% z kupní ceny pozemku tj. 61.762,50 Kč dle čl. VII. písm. e) 
Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva věcného V-3939/2016-738 ze dne 
15. 6. 2016 uzavřené mezi Městem Vracov a XXX, Vracov.  
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13. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí žádost XXX ze dne 3. 12. 2019                 
a schvaluje za předpokladu, že kolaudační rozhodnutí nebude předloženo v termínu do 
31. 12. 2019 ujednaném dle písm. d) kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního 
práva věcného V-3939/2016-738 ze dne 15. 6. 2016 a jejího dodatku č. 1 ze dne              
2. 10. 2018 odložení zaslání výzvy k úhradě smluvní pokuty dle čl. VII. písm. e) kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva věcného V-3939/2016-738 ze dne        
15. 6. 2016   a jejího dodatku č. 1 ze dne 2. 10. 2018, a to vzhledem k již podané žádosti 
ze dne 3. 12. 2019 o vydání kolaudačního souhlasu příslušnému stavebnímu úřadu          
a předpokládanému termínu kolaudace v jarních měsících 2020, s tím, že po předložení 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí, které bude městu předloženo nejpozději do     
30. 6. 2020, rozhodne zastupitelstvo o zaslání výzvy k úhradě smluvní pokuty a její 
splatnosti nebo v souladu s § 85 písm. f) zákona o obcích o vzdání se práva a prominutí 
pohledávky, popř. její části. 

 
14. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje prodej pozemku parc. č. 3731/100 – orná půda      

o výměře 2097 m2 v obci a katastrálním území Vracov a uzavření 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, 
dochází 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. 

15. Zastupitelstvo města Vracova neschvaluje zveřejnění záměru prodeje 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, na němž rodinný dům  (resp. jeho část) stojí,    
a která má k pozemku zákonné předkupní právo dle § 3056 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. 
 

16. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje 4. úpravu rozpočtu města Vracova, a to 

rozpočtová opatření č. 39 – 60. 

17. Zastupitelstvo města Vracova pověřuje starostu města Jaromíra Repíka k provedení 

nezbytných úprav rozpočtu města Vracova k 31. 12. 2019. Zastupitelstvu města budou 

úpravy předloženy na jeho nejbližším zasedání. 
 

18. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje střednědobý výhled města Vracova na roky 
 2021 - 2022. 
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19. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje Rozpočet města Vracova na rok 2020 jako 
schodkový takto: vlastní příjmy 80.043.800 Kč, výdaje 83.043.600 Kč, schodek bude 
pokryt financováním - dotací ve výši 2.999.800 Kč. 
 

20. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje poplatek za připojení účastníka na koaxiální 
nebo i optický kabelový rozvod ve výši 3.000 Kč od 1. 1. 2020. 

 

21. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje „Plán rozvoje sportu na období 2019 – 2023“.  
 

22. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje předfinancování projektu 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0002999 s názvem „Vybudování odborných učeben při MZŠ 
Vracov“ z rozpočtu města Vracov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


