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

V Ý P I S  

 
usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 2.6.2020 

 

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 zápis ze VI. schůze Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Vracova konaného dne 21. května 2020. Kontrolní výbor neshledal 
v plnění usnesení VIII. zasedání Zastupitelstva města Vracova nedostatky. 
 

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

4. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje 2. úpravu rozpočtu města Vracova za rok 2020,        
a to rozpočtová opatření č. 7 – 21. 

5. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření účetní jednotky Město Vracov za účetní období roku 2019 vypracovanou 
ověřovatelem AUDIT Brno spol. s r.o., auditorskou společností.  
 

6. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí stanovisko finančního výboru 
k hospodaření města Vracova za rok 2019.  
 

7. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje závěrečný účet města Vracova za rok 2019 dle      
§ 43 zákona o obcích a vyjadřuje souhlas s hospodařením města Vracova za rok 2019 
bez výhrad.  

8. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje účetní závěrku města Vracova za rok 2019, při 
které nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 
9. Zastupitelstvo města Vracova  

 

I. ověřuje 

podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), že Územní plán Vracov není v rozporu     

s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - 

Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, nebo s výsledkem řešení rozporů a se 

stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, 
 

II. rozhoduje 

podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,         

o námitkách, které byly uplatněny k návrhu  Územního plánu Vracov tak, jak je uvedeno        

v odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2020, které je přílohou tohoto usnesení, 
 

III. vydává 

podle ustanovení § 54 odst. 2 a § 43 odst. 4  stavebního zákona  v souladu s § 171 až           

§ 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 16 vyhlášky 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci            
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a způsobu evidence územně plánovací činnosti,  Územní plán Vracov formou opatření 

obecné povahy č. 1/2020, které je přílohou tohoto usnesení.  

10. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí informaci o udělení příklepu vydražených 
nemovitých věcí – pozemku parc. č. 1149 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
rodinný dům čp. 1225 a pozemku parc. č. 1150 – ostatní plocha v obci  a katastrálním 
území Vracov Usnesením  č.j. 099 EX 3665/10-531 ze dne 9. 4. 2020 za nejvyšší podání 
944.000 Kč v elektronické dražbě dle Dražební vyhlášky č.j. 099 EX 3665/10-460 ze dne 
12. 2. 2020 vydané soudním exekutorem JUDr. Ivo Luhanem, Exekutorský úřad Praha 1, 
se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2. 

       
11. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě 

s manžely XXX a XXX, Vracov o budoucí směně části pozemku parc. č. 3329/9 – ostatní 
komunikace o výměře cca 114 m2 z vlastnictví manž. XXX do vlastnictví Města Vracova 
za část pozemku parc. č. 3329/2 – ostatní plocha o výměře cca 61 m2 a část pozemku 
parc. č. 3329/10 – ostatní plocha o výměře 23 m2 v obci a katastrálním území Vracov 
z vlastnictví Města Vracova do vlastnictví manž. XXX; přesné části pozemků budou 
určeny geometrickým plánem, který bude vyhotoven na náklady manž. XXX a doručen 
Městu Vracov tak, aby k uzavření směnné smlouvy došlo nejpozději do jednoho roku od 
podpisu smlouvy o budoucí směnné smlouvě. Správní poplatek za podání návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí manželé XXX. 

 
12. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě        

o prodeji části pozemku parc. č. 1109 – zahrada o výměře cca 16 m2 v obci a katastrálním 
území Vracov za kupní cenu 450 Kč/m2 do podílového spoluvlastnictví – XXX - id.1/4, 
XXX – id.1/4 a XXX – id. 1/2, všechny bytem XXX, Vracov pro stavbu plotu k RD čp. 826, 
který je součástí pozemku parc. č. 1110 v obci a k. ú. Vracov, a to s podmínkou: 
1. dokončení stavby plotu do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě; 
2. geometrický plán bude vyhotoven na náklady budoucích kupujících a předložen Městu 

Vracov nejpozději do 3 měsíců od dokončení stavby plotu; 
3. k uzavření kupní smlouvy dojde nejpozději do dvou let od podpisu smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě; 
4. v případě, že stavba plotu nebude realizována do 1 roku od podpisu smlouvy je město 

Vracov oprávněno od smlouvy jednostranně odstoupit; 
5. správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí uhradí budoucí kupující. 
 

13. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 
služebností č. S33264/16-O31 mezi Městem Vracov a Správa železnic, státní organizace, 
IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 o odkoupení pozemku parc. č. 1151 
– ostatní plocha a pozemku parc. č. 1152/2 – ostatní plocha v obci a katastrálním území 
Vracov za kupní cenu 276 000 Kč a o zřízení: 
a) bezúplatné pozemkové služebnosti inženýrské sítě (§ 1267 a násl. občanského 

zákoníku) – kabelová trasa – zabezpečovací zařízení, právo umístění zařízení, včetně 
práva přístupu a příjezdu k síti za účelem její údržby, oprav, rekonstrukce                      
a modernizace, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2331-134/2016 – plocha „B“, a 
to na dobu neurčitou k tíži pozemku parc. č. 1151 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch 
panujícího pozemku parc.   č. 1144/1 v obci a k. ú. Vracov; 

b) bezúplatné pozemkové služebnosti umístění a strpění odvodňovacího příkopu                     
a propustku včetně přístupu k němu za účelem údržby, rekonstrukce a modernizace, 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 2331-134/2016 plocha - „A“, a to na dobu 
neurčitou k tíži pozemku parc. č. 1151 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch panujícího 
pozemku parc.    č. 1144/1 v obci a k. ú. Vracov; 

c) pozemkové služebnosti – práva stezky a cesty (§ 1274 a násl. občanského zákoníku) 
– právo chůze po části pozemku parc. č. 1144/1 v k. ú. Vracov v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 2447-108/2018 na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve 
výši 12.100 Kč vč. DPH k tíži pozemku parc. č. 1144/1 v obci a k. ú. Vracov ve 
prospěch panujícího pozemku parc. č. 1146 v obci a k. ú. Vracov.         
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14. Zastupitelstvo města Vracov vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Vracova                
č. 1/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška Města Vracova č. 1/2010, Požární řád 
obce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
15. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje Požární řád města Vracova. 

 
16. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje zařazení území obce do působnosti MAS 

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., pro programové období EU 2021 – 2027. 

 
17. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje poskytnutí účelového příspěvku ve výši 84.700 

Kč z rozpočtu Města Vracova za účelem spolufinancování „Minimální sítě sociálních 
služeb“ ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov na rok 2020 v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

18. Zastupitelstvo města Vracova ruší usnesení č. 16 z VIII. zasedání Zastupitelstva města 
Vracova konaného dne 12.3.2020, kterým udělilo plnou moc Mgr. Janě Zwyrtek 
Hamplové, advokátce specializující se na právo územních samospráv.  
 

19. Zastupitelstvo města Vracova uděluje plnou moc panu Mgr. Pavlu Černému, advokátu 
společnosti Frank Bold Advokáti, s.r.o., aby Město Vracov zastupoval při podání žaloby 
proti rozhodnutí Českého báňského úřadu ze dne 19.5.2020, č.j. SBS 09782/2019/ČBÚ-
21/13, a dále v navazujícím řízení o žalobě. 

 

20. Zastupitelstvo města Vracova ukládá Radě města Vracova vypracovat harmonogram 
prací na vybudování Obecního domu ve Vracově do příštího zasedání zastupitelstva. 

 

Nepřijatý návrh: 

Zastupitelstvo města Vracova schvaluje žádost pana XXX o udělení výjimky z obecně závazné 
vyhlášky č. 6/1994 k navýšení počtu chovných husí. 
Návrh nebyl přijat pro nedostatek hlasů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost výpisu: Jana Sádovská 

 

 

 


