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

V Ý P I S  

 
usnesení z X. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 2.9.2020 

v malém sále Kulturního domu ve Vracově 

 

 

1. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého ZM.  
 

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

3. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje 3. úpravu rozpočtu města Vracova za rok 2020,      
a to rozpočtová opatření č. 22 – 40. 
 

4. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí přehled o plnění rozpočtu města Vracova 
za období 01-07/2020. 

 
5. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace majetku 

města Vracova ke dni 31.12.2020. 

 
6. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi darujícím XXX, 

bytem Polní 734, 747 27 Kobeřice a obdarovaným Městem Vracov o darování stavby 
kapličky sv. Urbana v areálu vinných sklepů v ul. Cihelná postavené na části pozemku 
parc. č. 4417/1 v obci a katastrálním území Vracov, která nepodléhá zápisu do katastru 
nemovitostí a byla vybudována na základě územního souhlasu č.j. MUVR-473/2020-3 ze 
dne 24. 3. 2020 se souhlasem města Vracova na základě Smlouvy o možnosti provést 
stavbu na cizím pozemku ze dne 13. 5. 2020. 

 
7. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí nabídku REAL CZ Praha s. r. o.,                     

IČ: 06596291, se sídlem Boršovská 2591/71, Kyjov na odkoupení pozemků parc. č. 
3731/152 a 3731/158 v obci a katastrálním území Vracov za kupní cenu 150 Kč/m2, 
celkem 1.386.600 Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi prodávající REAL CZ 
Praha   s. r. o., IČ: 06596291, se sídlem Boršovská 2591/71, Kyjov a kupujícím Městem 
Vracov  o převodu pozemku parc. č. 3731/152 – orná půda o výměře 9208 m2 a pozemku 
parc. č. 3731/158 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2 v obci a katastrálním 
území Vracov do vlastnictví města Vracova za kupní cenu 150 Kč/m2, celkem 1.386.600 
Kč; kupní cena 150 Kč/m2 se rovná kupní ceně za kterou uvedené pozemky město Vracov 
prodalo kupní smlouvou V-7430/2014-738 ze dne 2. 10. 2014, a kterou si město Vracov 
sjednalo pro případ uplatnění svého předkupního práva dle čl. VII. písm. b) kupní smlouvy 
a smlouvy  o zřízení předkupního práva věcného V-7430/2014-738 ze dne 2. 10. 2014 
uzavřené mezi RUKO CZ Präzisionswerkzeuge s. r. o., IČ: 29310768, se sídlem 
Boršovská 2591/71, Kyjov a Městem Vracov a dle čl. II. písm. b) kupní smlouvy               
V-2022/2018-738 ze dne 31. 3. 2018, uzavřené mezi RUKO CZ Präzisionswerkzeuge s. r. 
o., IČ: 29310768, se sídlem Boršovská 2591/71, Kyjov a REAL CZ Praha s. r. o.,            
IČ: 06596291, se sídlem Boršovská 2591/71, Kyjov, jejímž vedlejším účastníkem je           
i Město Vracov. 

 
8. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje rozhodnutí hodového výboru zrušit konání 

tradičních hodů v roce 2020. 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 


