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Anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb., o ochran ě osobních údaj ů 

V Ý P I S  

 
usnesení z II. zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova, konaného dne 12. prosince 2014  

v zasedací místnosti M ěstského ú řadu ve Vracov ě 

 

 

Zastupitelstvo m ěsta Vracova:  

vzalo na v ědomí:  

1. kontrolu usnesení z minulého ZM 
2. zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání ZM 

 

schvaluje:     

3. rozpočet města Vracova na rok 2015 jako schodkový takto: vlastní příjmy 54.588.000 Kč, výdaje  
76.205.100 Kč, schodek 21.617.100 Kč bude  pokryt financováním - dotací ve výši 2.617.100 Kč a 
zůstatkem z předchozích let 19.000.000 Kč 

4. rozpočtový výhled města Vracova do roku 2020 

5. 5. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 48 - 54: 
rozpočet města Vracova na rok 2014                                       

vlastní příjmy: 96.808.060 Kč, výdaje: schválený rozpočet včetně splátek úvěrů 94.544.300 Kč, 
výdaje po úpravách rozpočtu 96.808.060 Kč  

6. znak a návrh vlajky města Vracova varianta č. 7 zpracovaný Mgr. Janem Tejkalem  

7. uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 98/2 o výměře 226 m2, parc. č. 989/1              
o výměře 3863 m2, parc. č. 989/13 o výměře 77 m2, parc. č. 989/15 o výměře 25 m2, parc.                       
č. 989/16 o výměře 311 m2, parc. č. 1136/6 o výměře 203 m2, parc. č. 1899/6 o výměře 17 m2        
a parc.  č. 4839/16 o výměře 552 m2, vše vodní plocha (koryto vodního toku umělé) v obci a k. ú. 
Vracov do vlastnictví Lesů České republiky, s. p. Hradec Králové za kupní cenu 60 Kč/m2, tj. 
celkem 316.440 Kč 

8. uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 2331/1 – orná půda o výměře 243 m2 v obci    
a k. ú. Vracov do vlastnictví XXX (majiteli rodinného domu, za kterým se pozemek nachází) za 
kupní cenu 150 Kč/m2 

9. uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 3314/3 – zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 7 m2 a pozemku parc. č. 3314/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 v obci a k. 
ú. Vracov do vlastnictví XXX (majitelce rodinného domu, před kterým se pozemky nachází) za 
kupní cenu 300 Kč/m2 

 

pov ěřilo:  

10. starostu města Vracova k provedení  nezbytných úprav rozpočtu města Vracova k 31.12.2014 
s tím, že zastupitelstvu města budou předloženy na nejbližším zasedání 
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delegovalo:  

11. starostu města Vracova Jaromíra Repíka na valnou hromadu obchodních společností a nominuje 
jej jako zástupce města Vracova do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má město 
Vracov majetkovou účast, a to Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Lesní družstvo Osvětimany 
a Dobrovolný svazek obcí Severovýchod 

zvolilo:  
 

12. členy finančního výboru: Editu Gasnárkovou a Ing. Luboše Peřinu 
13. členy kontrolního výboru: PaedDr. Marii Lačňákovou a MUDr. Boženu Hofrovou 
 
 

 

ukládá:  
 

14. členu rady města Petru Fridrichovi zajistit prostřednictvím kabelové televize informování občanů o 
potřebě třídit komunální odpad včetně bioodpadů  
Termín do: 31. 1. 2015 

15. vedoucímu VPS Vracov specifikovat potřebné opravy místních komunikací v katastru města  
Termín do:  30. 3. 2015 

16. starostovi města zpracovat do konce roku 2015 cenovou mapu pozemků v katastru města 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská  


