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

V Ý P I S  

 
usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 12.3.2020 

v zasedací místnosti Městského úřadu 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 5. úpravu rozpočtu města Vracova za rok 2019, 

a to rozpočtová opatření č. 61 – 68. 

 
4. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje 1. úpravu rozpočtu města Vracova za rok 2020, 

a to rozpočtová opatření č. 1 – 6. 

 
5. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje výsledek inventarizace majetku za rok 2019, a to 

za Město Vracov a jeho příspěvkové organizace Veřejně prospěšné služby Vracov, 
Masarykovu základní školu Vracov, Mateřskou školu Vracov a Základní uměleckou školu 
Vracov. 

 
6. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím XXX, 

Vracov a kupujícím Městem Vracov o převodu pozemku parc. č. 3309/6 – ostatní plocha   
o výměře 56 m2 v obci a katastrálním území Vracov za kupní cenu 10 Kč/m2, tj. celkem 
560 Kč do vlastnictví města Vracova; správní poplatek za podání návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Vracov. 

 
7. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícími XXX, 

Kyjov, XXX, Praha 2 a XXX, Zlín a kupujícím Městem Vracov o převodu pozemků parc. č. 
4436/77 – ostatní plocha  o výměře 287 m2, parc. č. 4437/43 – ostatní plocha o výměře 23 
m2, parc. č. 4480/10 – vinice o výměře       9 m2, parc. č. 4481/7 – vinice o výměře 17 m2 a 
parc. č. 4482/5 – vinice    o výměře 41 m2, vše v obci a katastrálním území Vracov za 
kupní cenu 15 Kč/m2,  tj. celkem 5.655 Kč, do vlastnictví města Vracova; správní poplatek 
za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město 
Vracov. 

 
8. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. 

č. 3104/27 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, který vznikl dle geometrického 
plánu č. 2489-392/2019 z části pozemku parc. č. 3104/1 – trvalý travní porost v obci                 
a katastrálním území Vracov vlastníku stavby garáže nacházející se na pozemku XXX, 
Vracov za kupní cenu 300 Kč/m2 dle platného ceníku města Vracova, tj. celkem 6.900 Kč; 
správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
uhradí kupující. 

 
9. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.    

č. 1109 – zahrada o výměře cca 16 m2 v obci a katastrálním území Vracov pro stavbu 
plotu majitelům RD čp. 826, který je součástí pozemku parc. č. 1110 v obci a k. ú. Vracov, 
a to s tím, že prodej části pozemku bude řešen nejprve uzavřením smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě s podmínkou dokončení stavby plotu do 1 roku od podpisu smlouvy                                 
a s podmínkou, že po dokončení stavby plotu zajistí budoucí kupující  vyhotovení 
geometrického plánu na oddělení přesné části pozemku na vlastní náklady a při podpisu 
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kupní smlouvy uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva od 
katastru nemovitostí.  

 
10. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o budoucí 

směnné smlouvě na směnu části pozemku parc. č. 3329/9 – ostatní komunikace o výměře 
cca 114 m2 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. 

 
11. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí informaci, že dne 24. 2. 2020 předložil 

XXX, Vracov, kolaudační rozhodnutí č.j. MUVR-1645/2019-7 ze dne 14. 2. 2020 - nabylo 
právní moci dne 20. 2. 2020 pro stavbu „Výstavba haly s administrativním zázemím SDK 
SYSTÉM CZ“ a schvaluje v souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
vzdání se práva na část smluvní pokuty ve výši 51.468,75 Kč za období 1. 1. 2019 –      
31. 12. 2019 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 prominutí části tohoto dluhu ve výši 51.468,75 Kč XXX, Vracov; splatnost neprominuté 
části dluhu (smluvní pokuty) ve výši 10.293,75 Kč se stanovuje do 31.3.2020.  

 

 
12. Zastupitelstvo města Vracov schvaluje navýšení stávajících měsíčních odměn pro 

neuvolněné členy Zastupitelstva města Vracova za výkon jednotlivých funkcí od 1. 4. 2020 
takto:                                                                     
místostarosta:    11.500 Kč  

člen rady:         4.200 Kč  

předseda výboru/komise/zvlášt.org. obce:      2.400 Kč  

člen výboru/komise/zvlášt.org. obce:    2.200 Kč  

člen zastupitelstva bez dalších funkcí:    1.500 Kč   

Odměna bude poskytována s účinností ode dne 1. 4. 2020. 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 Příloze k nařízení vlády č. 338/2019 

účinné od 1. 1. 2020 jsou uvedeny výše odměn uvolněných členů zastupitelstev                

a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč. 

13. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje Přílohu č. 1 smlouvy č. O 36/2016 na nakládání 
s komunálním odpadem z obce pro rok 2020 se společností EKOR, s.r.o., 697 01 Kyjov, 
Havlíčkova 1398/49a. 

 
14. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje „Základní pravidla postupů souvisejících se 

zpracováním osobních údajů“.  

 
15. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí důvodovou zprávu ze dne 22.2.2020                

o právním zastoupení obcí/měst v zájmu dosažení společného cíle - Společná právní 
obrana proti povolení těžby štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh v samostatné linii 
ochrany ústavních práv samosprávy a dosažení dodržování základních principů 
volného správního uvážení, popř. v kooperaci s linií správního řízení. 

 

16. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje navržený postup a uděluje plnou moc Mgr. Janě 
Zwyrtek Hamplové, advokátce specializující se na právo územních samospráv, 
v předloženém znění.  

 
17. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí informaci Mikroregionu Bzenecko                       

o požadavku DSO Severovýchod na obnovení služebny Policie ČR ve Bzenci.  

18. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje „Program rozvoje města Vracova na období 
2019 – 2024“. 
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19. Zastupitelstvo města Vracova ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru vypracovat návrh 
odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Vracova, členů komisí a výborů, 
včetně členů komisí, kteří nejsou zastupiteli, v termínu do 30. 09. 2020. Návrh pak bude 
předložen Zastupitelstvu města Vracova k projednání před schválením rozpočtu města 
Vracova na rok 2021. 

20. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí znění zápisu 5. zasedání kontrolního 
výboru. 

21. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí Dražební vyhlášku č.j. 099EX3665/10-460 
ze dne 12. 2. 2020 vydanou soudním exekutorem JUDr. Ivo Luhanem, Exekutorský úřad 
Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, o provedení elektronické dražby 
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. 

22. Zastupitelstvo města schvaluje koupit pozemek parc.č. 1149 – zastavěná plocha             
a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp. 1225 a pozemek parc. č. 1150 – ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Vracov v elektronické dražbě, která se koná dne 9. 4. 
2020 prostřednictvím elektronického systému dražeb na portálu www.okdrazby.cz, a to na 
základě dražební vyhlášky č.j. 099 EX 3665/10-460 vydané dne 12. 2. 2020 soudním 
exekutorem JUDr. Ivo Luhanem, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 
120 00 Praha 2. Nejnižší podání je stanoveno soudním exekutorem na 726.000 Kč. 
Zastupitelstvo města rozhodlo složit dražební jistotu ve výši 210.000 Kč nejpozději dne     
7. 4. 2020 a pověřuje starostu Města Vracova pana Jaromíra Repíka účastí na dražebním 
jednání. Nejvyšší nabídku Města Vracova lze v případě více zájemců učinit ve výši 
3.000.000 Kč. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost výpisu: Jana Sádovská 

 

http://www.okdrazby.cz/

