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

V Ý P I S  
usnesení z XIII. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 10. 6. 2021 

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 2. úpravu rozpočtu města Vracova za rok 2021,   
a to rozpočtová opatření č. 7 – 13. 

4. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření účetní jednotky Město Vracov za účetní období roku 2020 vypracovanou 
ověřovatelem AUDIT Brno spol. s r.o., auditorskou společností. 
 

5. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí stanovisko finančního výboru 
k hospodaření města Vracova za rok 2020. 

 

6. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje závěrečný účet města Vracova za rok 2020 dle      
§ 43 zákona o obcích a vyjadřuje souhlas s hospodařením města Vracova za rok 2020 
bez výhrad.  

 

7. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje účetní závěrku města Vracova za rok 2020, při 
které nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

8. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi prodávající XXX, 
bytem Vlkoš čp. 84 a kupujícím Městem Vracov o převodu pozemku parc. č. 4419/10       
– ostatní plocha o výměře 61 m2 a pozemku parc. č. 4419/11 – ostatní plocha o výměře 
56 m2 v obci a katastrálním území Vracov za kupní cenu 50 Kč/m2, tj. celkem 5.850 Kč do 
vlastnictví města Vracova; správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí Město Vracov. 

 

9. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím 
Městem Vracov a kupující EG.D, a. s., IČ: 28085400 se sídlem Lidická 1873/36, Černá 
Pole, 602 00 Brno o prodeji části pozemku parc. č. 4943/1 označené dle geometrického 
plánu č. 2826-419/2020 parc. č. 4943/5 – ostatní plocha o výměře 20 m2 v obci                 
a katastrálním území Vracov pro výstavbu distribuční trafostanice v lokalitě Olšíčka za 
kupní cenu 450 Kč/m2, tj. celkem 9.000 Kč, dle znaleckého posudku č. 2963-005/2021 ze 
dne 17. 2. 2021, správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí uhradí kupující. 

 

10. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí žádost XXX, bytem Lomená 1704, Vracov 
ze dne 9. 3. 2021 o prodej stavebního pozemku v lokalitě „Olšíčka“ pro výstavbu 
samostatně stojícího rodinného domu. 

 

11. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí informaci, že aktualizace ceníku pozemků 
pro převody nemovitých věcí z/do vlastnictví města Vracova dle Stanovení smluvních cen 
zpracovaného znalcem Ing. Eliškou Krošlákovou dne 14. 9. 2015 a 24. 5. 2019 byla 
objednána již v prosinci 2020, avšak vzhledem ke skutečnosti, že došlo k novelizaci 
prováděcí vyhlášky č. 441/2013 Sb., k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku         
a vzhledem k nestálosti cen na trhu s nemovitostmi ovlivněnými pandemií Covid 19, bude 
aktualizovaný ceník pozemků vypracován a předložen Zastupitelstvu města Vracova ke 
schválení v II. pololetí roku 2021 za předpokladu, že dojde k ustálení cen na trhu 
nemovitostí. 
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12. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí usnesením č. 10 z 67. schůze Rady města 

Vracova schválená aktualizovaná Pravidla pro zřizování věcných břemen k nemovitému 
majetku města Vracova v souvislosti s energetickým zákonem, která byla aktualizována 
z důvodu novelizace vyhlášky č. 441/2013 Sb. (oceňovací vyhláška), kterou se provádí 
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, kdy v souladu s § 39a a 39b vyhlášky                  
č. 441/2013 Sb., dochází ke změně úhrad za zřizování věcných břemen v souvislosti se 
zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon a dosud používaný sazebník úhrad          
(300 Kč/bm trasy nadzemního nebo podzemního vedení; 2.500 Kč/1 ks kotvy, konzoly, 
podpěrného bodu, pilíře; 50.000 Kč/1 ks stožárové trafostanice, zděné trafostanice nebo 
regulační stanice; jestliže celková výše úhrady za zřízení věcného břemene nepřesáhne 
částku 2.000 Kč, bude celková výše úhrady vždy činit 2.000 Kč) již s ohledem na shora 
uvedené nebude ze strany provozovatele distribuční soustavy akceptován. 

 

13. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje stávající přehled názvosloví, místní a pomístní 
názvy v katastrálním území Vracov a jejich stávající umístění v mapě. 
 

14. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí strategický dokument „Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na období 2021 – 2023“, který byl schválen dne  
29. března 2021 Zastupitelstvem města Kyjova. 
 

15. 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 2021 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

16. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí stížnost manželů XXX na rušení nočního 
klidu provozováním venkovního posezení v restauraci na ulici Okružní (U Kaiserů)            
a Zastupitelstvo města Vracova bude průběžně informováno o postupu a vyjádření 
dotčených úřadů. 

 

17. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí aktualizaci „Metodiky pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Vracov“, kterou předložil finanční výbor (úkol 
z minulého ZM).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 

 
 


