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

V Ý P I S  

 
usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 15.12.2021 

v malém sále Městského kulturního klubu 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 2022. 

4. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje 5. 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. 37 – 50.  

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

nezbytných úprav rozpočtu města Vracova k 31. 12. 2021. Zastupitelstvu města budou 

úpravy předloženy na jeho nejbližším zasedání. 

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

2023 – 2024. 

7. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje Rozpočet města Vracova na rok 2022 jako 

schodkový takto: vlastní příjmy 109 622 100 Kč, výdaje 141 358 800 Kč, schodek bude 

pokryt financováním – zůstatek z předchozího roku a dotace v celkové výši              

31 736 700 Kč. 

8. Zastupitelstvo města Vracova stanovuje odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou 

členy Zastupitelstva města Vracova, ve stejné výši jako je vyplácena odměna zastupitelům 

ve stejné funkci jednorázovou odměnou za rok 2021 v souladu s ustanovením § 84 odst.  

2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 
9. Zastupitelstvo města Vracova stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) 

zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu 
fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Vracova za výkon funkce členů 
výborů a komisí, a to ve stejné výši, která náleží členům zastupitelstva vykonávajících 
stejnou funkci. Odměna bude poskytovaná ode dne 01.01.2022, a to měsíčně. V případě 
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytovaná ode dne 
zvolení do příslušné funkce. 
 

10. Zastupitelstvo města Vracova zvolilo jako přísedící v obvodu příslušného okresního 
soudu, a to na dobu 4 let, podle ustanovení § 64 a následujících zákona č. 6/2002 Sb.,      
o soudech a soudcích, pana XXX a pana XXX. 

 
11. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na 

zabezpečení péče o válečné hroby z programu 107290 – Zachování a obnova 
historických hodnot I. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo obrany ČR. Dotace na péči  
o válečné hroby jsou poskytovány na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných 
hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Město chce požádat o dotaci na opravu 
pietního místa CZE6210-13908 Pomník obětem 1. a 2. sv. války. 
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12. Zastupitelstvo města Vracova 

I. ověřuje 

podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), že změna č. 1 Územního plánu 

Vracov není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem - Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje 

nebo s výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo 

stanoviskem krajského úřadu 

 

II. rozhoduje 

podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, o námitkách, které byly uplatněny k návrhu změny č. 1 Územního plánu 

Vracov tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021 

 

III. vydává 

podle ustanovení § 54 odst. 2 a § 43 odst.4 stavebního zákona v souladu s § 171 až   

§ 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů změnu č. 1 

Územního plánu Vracov formou opatření obecné povahy č. 1/2021 

 

13. Zastupitelstvo města Vracova podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 55a stavebního zákona 
rozhoduje o pořízení změny č. 2 Územního plánu Vracov zkráceným postupem                         
a schvaluje její následující obsah: 

Prověřit požadavek vymezit na pozemcích p. č. 747/3 a 747/4 v k. ú. Vracov                 

a případně na navazujících pozemcích v lokalitě (podle stávajícího platného 

územního plánu leží v ploše  Rv  - vinné sklepy) plochu, která umožní výstavbu 

rodinného domu s vinným sklepem.  

Prověřit požadavek vymezit na pozemcích p. č. 125/3 a 125/2 v k. ú. Vracov 

(podle stávajícího platného územního plánu leží v ploše  OV  - občanské vybavení 

veřejné) plochu, která umožní  výstavbu rodinného domu (BI bydlení v RD).  

 

14. Zastupitelstvo města Vracov schvaluje starostu města Jaromíra Repíka jako určeného 
zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při pořizování změny č. 2 Územního plánu 
Vracov. 

 

15. Zastupitelstvo města Vracova vydává Obecně závaznou vyhlášku města Vracov             
č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracova č. 3/2019, o místních 
poplatcích. 

16. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru ve výši 71.200 Kč rozděleného rovným dílem po 
35.600 Kč dvěma příjemcům za účelem podpory příjemců při odstraňování následků 
živelné události – tornáda ze dne 24.06.2021. Finanční prostředky byly získány na 
benefičním koncertu konaném dne 18.07.2021 a z dobrovolného vstupného na promítání 
vracovského letního kina dne 26.06.2021. Příjemci jsou: 

a) Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace, IČ 00838225, se 

sídlem Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín, formou darovací smlouvy 

b) Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace, IČ 44164289, se sídlem     

U Zoo 3529/1, 695 01 Hodonín, formou darovací smlouvy a zasláním na transparentní 

sbírkový účet 1122122/0100. 

17. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru ve výši 200.000 Kč na pomoc obcím 
postižených tornádem, a to obcím Hodonín, Hrušky, Mikulčice, Moravská Nová Ves           
a Lužice rovným dílem po 40.000 Kč a uzavření darovací smlouvy se všemi obcemi. 
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18. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ve výši 
228.000 Kč pro Tenisový klub Vracov, z.s., IČ 05637961, Tyršova 1620, 696 42 Vracov, 
na dofinancování rekonstrukce tenisových kurtů a uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto 
dotaci. 

               

19. 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 „D“ za účelem výstavby garáže manž. XXX, 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, přičemž nájemci předloží ohlášení dokončení stavby       
a geometrický plán pro vyznačení stavby a rozdělení pozemku pronajímateli nejpozději do 
dvou let od podpisu nájemní smlouvy. 

 
20. 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 „E“ za účelem výstavby garáže XXX 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, přičemž nájemce předloží ohlášení dokončení stavby a geometrický plán 
pro vyznačení stavby a rozdělení pozemku pronajímateli nejpozději do dvou let od 
podpisu nájemní smlouvy. 

 
21. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi prodávající XXX     

a kupujícím Městem Vracov o převodu id. ½ pozemku parc. č. 1356/47 – ostatní plocha    
o výměře celkem 69 m2 v obci a katastrálním území Vracov za kupní cenu 50 Kč/m2, tj. 
celkem 1.725 Kč do vlastnictví města Vracova; správní poplatek za podání návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Vracov. 

 
22. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji části pozemku 

parc. č. 1109 – zahrada v obci a katastrálním území Vracov označené dle geometrického 
plánu č. 3053-31/2021 novým parc. č. 1109/2 – ostatní plocha o výměře 10 m2 v obci        
a katastrálním území Vracov za kupní cenu 450 Kč/m2, tj. celkem 4.500 Kč do podílového 
spoluvlastnictví – XXX - id.1/4, XXX – id.1/4 a XXX – id. 1/2, dle smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě ze dne 22. 6. 2020; správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 

 
23. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi Městem Vracova 

a manžely XXX o směně části pozemku parc. č. 3329/1 – ostatní plocha označené dle 
geometrického plánu č. 2850-39/2021 novým parc. č. 3329/22 – ostatní plocha o výměře 
95 m2 v obci a katastrálním území Vracov z vlastnictví města Vracova do vlastnictví 
manželů XXX za části pozemku parc. č. 3329/9 – ostatní plocha označené dle 
geometrického plánu č. 2850-39/2021 novým parc. č. 3329/9 – ostatní plocha o výměře 
51 m2 a novým parc. č. 3329/24 – ostatní plocha o výměře 63 m2 v obci a katastrálním 
území Vracov z vlastnictví manželů XXX do vlastnictví města Vracova, to vše dle smlouvy 
o budoucí směnné smlouvě ze dne 10. 6. 2020; správní poplatek za podání návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí manželé XXX. 

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

č. 700/1 – ostatní plocha o výměře 73 m2 v obci a katastrálním území Vracov do 
vlastnictví kupujícího XXX (jako vlastníka pozemků parc. č. 700/2 a 701/1 a stavby sklepa 
nepodléhající zápisu do katastru nemovitostí, která se nachází pod pozemky parc.č. 700/2 
a 701/1, a jejíž součástí je  i zpevněná plocha na pozemku parc. č. 700/2 a 700/1 v obci    
a katastrálním území Vracov), a to za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, tj. celkem 7.300 Kč;  
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správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
uhradí kupující XXX. 

 
25. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi prodávající XXX    

a kupujícím Městem Vracov o převodu pozemku parc. č. 4522/4 – ostatní plocha o výměře 
celkem 1998 m2 a pozemku parc. č. 4740/94 – ostatní plocha o výměře 20 m2 v obci        
a katastrálním území Vracov za kupní cenu 7 Kč/m2, tj. celkem 14.126 Kč do vlastnictví 
města Vracova; správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí uhradí Město Vracov. 

 
26. Zastupitelstvo města Vracova schvaluje v rámci probíhající revize katastru nemovitostí 

v katastrálním území Vracov po projednání s Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, 
Katastrálním pracovištěm Kyjov 

a) změnu stávajících pomístních jmen v souladu se skutečností, a to: 
-       z původního „Báchorky“ na správné „Báchory“ 
-       z původního „Balcárková“ na správné „Balcarová“ 
-       z původního „Planý“ na správné „Planá“  
-       z původního „Rovina“ na správné „Roviny“ 
-       z původního „Pechdrunt“ na správné „Pechgrunt“, včetně opravy názvu a zpřesněný 
posun umístění názvu v katastrální mapě (správný název Pechgrunt se ve Vracově čte jako 
Pegrunt) 
b) v kategorii místních názvů: 
-       přesun místních názvů „Janů most“ a „Židoviny“ z kategorie „místní názvy“ do správné 
kategorie „pozemkové trati“ 
-       zrušení místního názvu „Osmek“ v Geonames z důvodu, chybného umístění názvu         
a z důvodu, že se jedná o jediný název místní části zařazený v seznamu místních názvů, 
avšak V RÚIAN neevidovaný, přičemž ostatní názvy místních částí (např. Městečko, Čaganov, 
apod.) v seznamu místních názvů ani v RÚIAN taktéž nejsou zařazeny. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zapsala: Jana Sádovská 


