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

V Ý P I S  

 
usnesení z XV. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 23.9.2021 

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 4. úpravu rozpočtu města Vracova za rok 2021 
v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,    
a to rozpočtová opatření č. 22 – 36. 
 

4. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí přehled o plnění rozpočtu města Vracova 
za období 01-08/2021. 
 

5. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace majetku 
města Vracova ke dni 31.12.2021. 
 

6. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, konečné vyúčtování poskytnutého věcného daru v hodnotě 70.800 Kč 
formou bezúplatného poskytování obědů prostřednictvím své příspěvkové organizace 
Masarykova základní škola Vracov, příspěvková organizace, IČ 48847682, se sídlem 
Komenského 950, Vracov, a vyúčtování papírenského zboží ve výši 27.403,26 Kč, a to 
Městu Hodonín, IČ 00284891, se sídlem Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín 
k využití na pomoc obcím Hodonín, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice a Hrušky 
postižených tornádem a uzavření darovací smlouvy s Městem Hodonín; poskytnutí 
věcného daru bylo schváleno na XIV. zasedání zastupitelstva města Vracova dne 
8.7.2021. 

 

7. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, konečné vyúčtování poskytnutého věcného daru v hodnotě 207.195 Kč                        
(171235,54 Kč + DPH ve výši 35959,46 Kč) na odstraňování škod po tornádu formou 
poskytování služeb prostřednictvím své příspěvkové organizace Veřejně prospěšné 
služby Vracov, IČ 47899166, se sídlem Vypálená 622, Vracov, a to Městu Hodonín,        
IČ 00284891, se sídlem Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín k využití na pomoc 
obcím Hodonín, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice a Hrušky postižených tornádem    
a uzavření darovací smlouvy s Městem Hodonín; poskytnutí věcného daru bylo schváleno 
na XIV. zasedání zastupitelstva města Vracova dne 8.7.2021. 

 

8. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části 
pozemku parc. č. 3104/1 o výměře cca 23 m2 v obci a katastrálním území Vracov v ul. 
Úzká označené písmenem „C“ za účelem výstavby garáže manž. XXX a XXX, bytem 
Borová 1717, Vracov na dobu určitou 2 roky s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve 
výši 100 Kč ročně, a to za účelem výstavby garáže s tím, že po předložení dokladu 
prokazujícího dokončení stavby (souhlasu s užíváním stavby) dojde k odprodeji pozemku 
za kupní cenu ve výši dle platného ceníku města Vracova. 

 

9. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části 
pozemku parc. č. 3104/1 o výměře cca 23 m2 v obci a katastrálním území Vracov v ul. 
Úzká označené písmenem „B“ za účelem výstavby garáže XXX, bytem Borová 1718, 
Vracov na dobu určitou 2 roky s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 100 Kč 
ročně, a to za účelem výstavby garáže s tím, že po předložení dokladu prokazujícího 
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dokončení stavby (souhlasu s užíváním stavby) dojde k odprodeji pozemku za kupní cenu 
ve výši dle platného ceníku města Vracova. 

 

10. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části 
pozemku parc. č. 3104/1 o výměře cca 23 m2 v obci a katastrálním území Vracov v ul. 
Úzká označené písmenem „A“ za účelem výstavby garáže XXX, bytem Nová 1041, 
Vracov na dobu určitou 2 roky s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 100 Kč 
ročně, a to za účelem výstavby garáže s tím, že po předložení dokladu prokazujícího 
dokončení stavby (souhlasu s užíváním stavby) dojde k odprodeji pozemku za kupní cenu 
ve výši dle platného ceníku města Vracova. 

                           
11. Zastupitelstvo města Vracova uděluje panu XXX pamětní list za dlouholetou činnost 

v oblasti kultury ve Vracově u příležitosti jeho životního jubilea. 
 

12. Zastupitelstvo města Vracova ukládá odboru hospodářskosprávnímu Městského úřadu ve 
Vracově vypracovat novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství a navýšit poplatek ze současných 450 Kč na 600 Kč,         
a to s účinností od 01. 01. 2022.  
 

Nepřijatý návrh: 

Zastupitelstvo města Vracova schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 601/2 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78 m2 v obci a katastrálním území Vracov, a to vlastníku stavby 
stojící na pozemku a stavby podzemního sklepa nacházející se pod pozemkem, v souladu s § 1087,  
§ 3056 odst. 1 a § 510 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
(Návrh nebyl přijat pro nedostatek hlasů) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapsala: Jana Sádovská 


