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

V Ý P I S  

 
usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 10.12.2020 

 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 bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru pana 
Mgr. Bronislava Chovance k návrhu rozpočtu města na rok 2021. 

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

a to rozpočtová opatření č. 41 – 60. 

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

nezbytných úprav rozpočtu města Vracova k 31. 12. 2020. Zastupitelstvu města budou 

úpravy předloženy na jeho nejbližším zasedání. 

 
6. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Vracova na 

roky 2022 – 2023. 
 

7. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje Rozpočet města Vracova na rok 2021 jako 
schodkový takto: vlastní příjmy 99.944.600 Kč, výdaje 139.929.000 Kč, schodek bude 
pokryt financováním – zůstatek z předchozího roku a dotace v celkové výši 39.984.400 
Kč. Z kapitoly 710 - komunikace se z položky Technická infrastruktura nám. Míru, jižní 
část, z částky 25.000.000 Kč přesune částka 5.000.000 Kč na vyhotovení projektové 
dokumentace pro stavební povolení a realizaci Obecního domu Vracov. 

                    
8. Zastupitelstvo města Vracov schvaluje navýšení stávajících měsíčních odměn pro 

neuvolněné členy Zastupitelstva města Vracova za výkon jednotlivých funkcí od 1. 1. 2021 
takto:                                                                                           2020            2021 
místostarosta:      11.500 Kč        17.500 Kč 

člen rady:         4.200 Kč          6.000 Kč 

předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce:    2.400 Kč          3.000 Kč 

člen výboru/komise/zvláštního orgánu obce:    2.200 Kč          2.500 Kč 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí:     1.500 Kč          1.500 Kč 

Odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města Vracova bude poskytována                
s účinností ode dne 1. 1. 2021. 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. 

9. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavebního zákona“) žádost města 

o pořízení územní studie pro plochu Z51 – bydlení v rodinných domech v k. ú. Vracov 

podle § 6 odst. 1 písm. c) Městským úřadem Kyjov, odborem životního prostředí               

a územního plánování. 
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10. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje způsob financování územní studie pro plochu 

Z51 XXX, iniciátorkou vyhotovení územní studie. 

 

11. Zastupitelstvo města Vracova rozhodlo podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 55a stavebního 
zákona o pořízení změny č. 1 Územního plánu Vracov zkráceným postupem a schvaluje 
její následující obsah: Prověřit doplnění způsobu využití pozemku p. č. 3731/152 k. ú. 
Vracov (podle platného ÚP plocha Z36 - průmyslová výroba VP) o možnost výstavby 
komerčního občanského vybavení rozsáhlého  - stavba pro obchodní prodej.  

 

12. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje starostu města Jaromíra Repíka jako určeného 
zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při pořizování změny č. 1 Územního plánu 
Vracov.  

 

        
13. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku 

parc.č. 3104/28 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, který vznikl dle 
geometrického plánu č. 2759-396/2020 z části pozemku parc. č. 3104/1 – trvalý travní 
porost v obci a katastrálním území Vracov vlastníku stavby garáže nacházející se na 
pozemku XXX, bytem Úzká 1640, Vracov, za kupní cenu 300 Kč/m2 dle platného ceníku 
města Vracova, tj. celkem 6.600 Kč; správní poplatek za podání návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 

 
14. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí vyjádření E.ON Distribuce, a. s. ze dne   

18. 11. 2020 ve věci podání vysvětlení k navrhnuté výši úhrady za zřízení věcného 
břemene spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabelová vedení VN, 
telekomunikační síť (HDPE chráničky), kabelová vedení NN, přípojkové skříně-pilíře, 
rozpojovací skříně-pilíře, uzemnění na částech pozemků parc. č. 4941/55, 3493, 4943/1, 
4924, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 
4922, 4908/2, 4908/1, 4907, 4906, 4905/2, 4898/1, 4899/1, 3409 a 3408/1 v obci a k. ú. 
Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu „Vracov, Olšíčka, 
rozš.VN,TS,NN,Město“, a vzhledem k tomu, že navrhovaná výše úhrady za zřízení 
věcného břemene se odchyluje od schváleného ceníku města Vracova vyhrazuje si 
zastupitelstvo dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pravomoc rozhodnout 
v této záležitosti a to tak, že Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. 
1030058779/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 
distribuční soustavy „Vracov, Olšíčka, rozš.VN,TS,NN,Město“– kabelová vedení VN, 
telekomunikační síť (HDPE chráničky), kabelová vedení NN, přípojkové skříně-pilíře, 
rozpojovací skříně-pilíře, uzemnění na částech pozemků parc. č. 4941/55, 3493, 4943/1, 
4924, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 
4922, 4908/2, 4908/1, 4907, 4906, 4905/2, 4898/1, 4899/1, 3409 a 3408/1 v obci a k. ú. 
Vracov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu ve výši celkem 131.916 
Kč, což je z navrhovaných variant cena nejvýhodnější a tato částka činí dvojnásobek 
ocenění v aplikaci PLUTO-OLT. Zvolením této výše úhrady nedojde k pokřivení cen 
(nárůstu výše úhrady) za jednorázové náhrady za věcná břemena u běžných přípojek 
umístěných na obecních pozemcích z důvodu připojení jednotlivých RD, ani k časovým 
průtahům při zasíťování pozemků a připojení v nové lokalitě Olšíčka. 
 

15. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí nabídku REAL CZ Praha s. r. o.,             
IČ: 06596291, se sídlem Boršovská 2591/71, Kyjov na odkoupení pozemku parc. č. 
3731/35 – orná půda o výměře 671 m2 v obci a katastrálním území Vracov za kupní cenu 
350 Kč/m2, celkem 234.850 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. 3731/35 – orná půda o výměře 671 m2 v obci 
a katastrálním území Vracov do vlastnictví města Vracova za kupní cenu 350 Kč/m2, 
celkem 234.850 Kč; správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí uhradí kupující. 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


