Anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

VÝPIS
usnesení z XIV. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 9.12.2016
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vracově

Zastupitelstvo města Vracova:
bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kontrolu usnesení z minulého ZM
architektonickou studii multifunkční stavby „Obecní dům Vracov“
zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání ZM
zprávu finančního výboru k návrhu rozpočtu města na rok 2017
stížnost XXX na starostu města
rozpočtový výhled města Vracova do roku 2022

schvaluje:
7. rozpočet města Vracova na rok 2017 jako schodkový takto: vlastní příjmy 59.400.000 Kč, výdaje
97.177.500 Kč, schodek 37.777.500 Kč bude pokryt financováním - dotací ve výši 2.777.500 Kč
a zůstatkem z předchozích let 35.000.000 Kč
8. střednědobý výhled města Vracova na roky 2018 a 2019
9. 4. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 50 - 67:
Rozpočet města Vracova na rok 2016:
vlastní příjmy po úpravě č. 4: 83.908.000 Kč, výdaje:
výdaje po 4. úpravě rozpočtu 83.908.000 Kč

schválený rozpočet 78.555.000 Kč,

10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Severovýchod ze dne 18.11.2014
11. úplné znění Smlouvy o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Severovýchod ze dne 8.11.2016
12. Dodatek č. 1 ke Stanovám Dobrovolného svazku obcí Severovýchod ze dne 18.11.2014
13. úplné znění Stanov Dobrovolného svazku obcí Severovýchod ze dne 8.11.2016
14. zvýšení příspěvku města Vracova na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Vracov
o 40.000 Kč na dofinancování pořízeného nábytku do dvou tříd mateřské školy dle žádosti ze dne
19.10.2016
15. zvýšení příspěvku města Vracova na provoz příspěvkové organizace Veřejně prospěšné služby
Vracov o 580.000 Kč na dofinancování zvýšených nákladů u kapitol zeleň, chodníky, komunikace,
hřbitov, koupaliště, dopravní prostředky, stadion a správa dle žádosti ze dne 24.11.2016
16. zařazení akce „Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov“ do rozpočtu města Vracova s tím, že
má zajištěny vlastní zdroje na dofinancování akce

17. zařazení akce „Víceúčelové hřiště s umělým trávníkem a mobilním kluzištěm“ do rozpočtu města
Vracova s tím, že má zajištěny vlastní zdroje na dofinancování akce
18. zařazení akce „Stavební úpravy + nástavba části MZŠ Vracov“ do rozpočtu města Vracova s tím,
že má zajištěny vlastní zdroje na dofinancování akce
19. uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva
věcného s Büsch Armaturen spol. s r. o. Vracov, IČ: 26943786 na pozemky parc. č. 3731/1,
3731/2, 3731/3, 3731/5, 3731/6, 3731/7, 3731/8, 3731/9, 3731/11, 3731/12, 3731/13, 3731/14,
3731/15, 3731/16, 3731/17, 3731/18 a 3731/21 - vše orná půda o výměře 9.214 m2 v průmyslové
zóně Padělky u Slokova v obci a k. ú. Vracov pro realizaci stavby průmyslového objektu Büsch
Armaturen, spol. s r. o. za kupní cenu 150 Kč/m 2 s podmínkou vydání pravomocného stavebního
povolení do dvou let od podpisu této smlouvy
20. uzavření Kupní smlouvy o převodu id. ½ pozemků parc. č. 1157/1 – orná půda, 1736/2 – ostatní
plocha a 1778 – zahrada v obci a k. ú. Vracov mezi Mgr. Michalem Večeřou (insolvenčním
správcem dlužníka XXX dle usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 47 INS 5834/2013-A-15
ze dne 21.6.2013) a Městem Vracov za kupní cenu 200 Kč/m 2, celkem 185.000 Kč

pověřilo:
21. starostu města Vracova k provedení nezbytných úprav rozpočtu města Vracova k 31.12.2016 s tím,
že zastupitelstvu města budou předloženy na nejbližším zasedání

Zapsala: Jana Sádovská

