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

V Ý P I S  

 
usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 10.3.2021 

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 5. úpravu rozpočtu města Vracova za rok 2020      

a to rozpočtová opatření č. 61 – 66. 

 
4. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje 1. úpravu rozpočtu města Vracova za rok 2021,      

a to rozpočtová opatření č. 1 – 6. 

 
5. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje výsledek inventarizace majetku za rok 2020, 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 bere na vědomí žádost XXX, bytem Písečná 1466, Vracov 

ze dne 5. 1. 2021 o odkoupení částí pozemků parc. č. 3731/152 a 3731/158 o výměře cca 
2000 – 2500 m2 v obci a k. ú. Vracov v průmyslové zóně. 

 
7. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí žádost manželů XXX a XXX, bytem Úzká 

1641, Vracov, ze dne 18. 1. 2021 o prodej stavebního pozemku v lokalitě „Olšíčka“           
o výměře cca 1000 m2 pro výstavbu samostatně stojícího rodinného domu. 

 

8. Zastupitelstvo města Vracova ruší usnesení č. 9 z XI. zasedání Zastupitelstva města 
Vracova ze dne 10. 12. 2020 - schválení žádosti 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, a to 
z důvodu neplatnosti usnesení, jelikož pořízení územní studie je dle § 6 odst. 6 písm. b) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v kompetenci Rady města Vracova. 

 
9. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí usnesení č. 4 z 54. schůze Rady města 

Vracova ze dne 26. 11. 2020, kterým byla schválena podle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) žádost města 
Vracova o pořízení územní studie pro plochu Z51 – bydlení v rodinných domech k. ú. 
Vracov podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona Městským úřadem Kyjov, odborem 
životního prostředí a územního plánování. 

 
10. Zastupitelstvo města Vracova ruší usnesení č. 10 z XI. zasedání Zastupitelstva města 

Vracova ze dne 10. 12. 2020 – způsob financování územní studie pro plochu Z51 paní 
XXX, iniciátorkou vyhotovení územní studie, a to z důvodu neplatnosti usnesení, jelikož 
pořízení územní studie je dle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s tím související způsob financování 
pořízení územní studie je v kompetenci Rady města Vracova. 

 
11. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí usnesení č. 23 z 58. schůze Rady města 

Vracova ze dne 15. 2. 2021, kterým bylo schváleno uzavření Smlouvy mezi Městem 
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Vracov a navrhovateli manž. XXX a XXX, bytem U Červených domků 2971/26, 695 01 
Hodonín o úhradě nákladů za pořízení územní studie pro plochu Z51 – bydlení 
v rodinných domech v k. ú. Vracov pořizovatelem Městským úřadem Kyjov, odborem 
životního prostředí a územního plánování, na základě žádosti a návrhu navrhovatelů ze 
dne 24. 7. 2020 (MUVR-1159/2020); územní studie bude vyhotovena na náklady 
navrhovatele, záloha ve výši 3.000 Kč bude navrhovateli uhrazena před podpisem 
smlouvy a zpracovatelem územní studie bude MgA. Pavel Nikl, IČ: 03171931, Planá 
1520, 696 42 Vracov. 

 
 

12. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí žádost Control Invest Project s. r. o.,      
IČ: 28347765, se sídlem Partyzánská 628, Bzenec ze dne 2. 3. 2021 o odkoupení 
pozemků parc. č. 3731/152 a 3731/158 v obci a k. ú. Vracov v průmyslové zóně. 

 
13. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi prodávající Ing. 

XXX, bytem Tomečkova 2, Brno a Městem Vracov o odkoupení pozemku parc. č. 4419/19 
– ostatní plocha o výměře 87 m2 v obci a katastrálním území Vracov do vlastnictví města 
Vracova za kupní cenu 100 Kč/m2, celkem 8.700 Kč; správní poplatek za podání návrhu 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Vracov. 

 
14. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy zemi Městem Vracov           

a Ing. XXX, bytem Tomečkova 2, Brno o prodeji pozemku parc. č. 663/1 – orná půda        
o výměře 187 m2 v obci a katastrálním území Vracov za těchto podmínek: 
a) Převod pozemku se realizuje výhradně za účelem výstavby stavby pro bydlení, 

souvisejících/doplňkových staveb ke stavbě bydlení, zpevněných/manipulačních ploch 
ke stavbě bydlení. Zákonná povinnost dodržení účelu převodu platí do 1. 12. 2029. 

b) Kupující se zavazuje plně respektovat čl. IV. odst. 2 smlouvy č. 1006990724 (V-
417/2008-738), tzn., že „V případě změny územně plánovací dokumentace či změny 
rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu 
pozemku do vlastnictví obce, pro kterou by nebyl pozemek nebo jeho část využit 
k zastavění stavbou pro bydlení, je obec povinna zemědělský pozemek převést zpět 
na převádějícího za stejných podmínek, za jakých byl na nabyvatele převeden, a to ve 
lhůtě do 90 dnů od nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky obce o změně závazné 
části územně plánovací dokumentace nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění 
stavby. Jestliže nebude možné pozemek převést zpět na převádějícího, protože bude 
ve vlastnictví třetí osoby, zavazuje se obec k tomu, že ve stejné lhůtě poskytne 
převádějícímu náhradu za tento pozemek v penězích. Výše náhrady bude rovna ceně 
pozemku ke dni uzavření smlouvy, na jejímž základě byl pozemek nabyvateli 
převeden, a to podle cenového předpisu platného k témuž dni.“ 
(převádějící = stát). 

c) Pro případ nedodržení podmínek dle čl. IV. odst. 2 smlouvy č. 1006990724 (V-
417/2008-738), viz „b)“ bude ujednána smluvní pokuta odpovídající smluvní pokutě 
dle čl. IV. odst. 2 smlouvy č. 1006990724 (V-417/2008-738), viz „b)“. Smluvní pokuta 
platí až do 1. 12. 2029. 

d) Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení s nabytím právní moci, popř. jiný 
obdobný právoplatný doklad umožňující realizaci stavby bude prodávajícímu městu 
Vracov předložen nejpozději do 2 let od podpisu kupní smlouvy. 

e) Kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, popř. jiný právoplatný doklad o povolení 
užívání stavby a potvrzující skutečnost, že stavba byla dokončena, bude 
prodávajícímu městu Vracov předložen nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy. 

f) Pro nedodržení podmínek uvedených v písm. d) a e) tohoto záměru bude ujednána 
smluvní pokuta ve výši 25% z kupní ceny pozemku, přičemž smluvní pokuta bude 
ukládána opakovaně, a to každoročně, až do 1. 12. 2029, vždy, nesplní-li kupující 
svou povinnost. 

g) Kupní cena pozemku činí 600 Kč/m2 dle platného ceníku města Vracova, tj. celkem 
112.200 Kč. 

Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 
kupující Ing. XXX. 
 

15. Zastupitelstvo města Vracova doporučuje Radě města Vracova schválit uzavření 
smlouvy o dílo mezi Městem Vracov a Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o.,              
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IČ: 18824463, se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno na Vypracování změny č. 1 Územního 
plánu města Vracov (prověření 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) za cenu díla 
116.160 Kč vč. DPH, s termínem dodání díla v následujících termínech: I. etapa do          
16 týdnů od podepsání smlouvy o předání platných dokladů, II. etapa do 4 týdnů od 
doručení pokynů se soupisem nezbytných úprav a III. etapa do 4 týdnů od doručení 
pokynů se soupisem nezbytných úprav plynoucích z veřejného projednání. 

              
16. Zastupitelstvo města Vracova ukládá finančnímu výboru vypracovat aktualizaci „Metodiky 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Vracov“, v termínu do příštího 
zasedání Zastupitelstva města Vracova.  

 

17. Zastupitelstvo města Vracova bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ZM Vracova      
č. 10 ze dne 18. a 22.02.2021, kterou přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Zdeněk 
Lukeš. 

              
 

Nepřijatý návrh: 

Zastupitelstvo města Vracova schvaluje vypsání místního referenda ve věci výstavby obchodních 
ploch v lokalitě průmyslové zóny Padělky v době konání podzimních voleb do Poslanecké sněmovny 
ČR.  
(Návrh nebyl přijat pro nedostatek hlasů)  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 


