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

V Ý P I S 

usnesení z II.  zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 14. prosince 2010  

 

 

Zastupitelstvo m ěsta Vracova:  

bere na v ědomí:  

1. kontrolu usnesení z minulého ZM 

2. že v průběhu projednání návrhu Změny č. 3 ÚPM Vracov nebyly námitky ani připomínky uplatněny 

3. že v průběhu projednání Změny č. 3 regulačního plánu Vracov – Ernestovská humna nebyly 
námitky ani připomínky uplatněny 
 

 

ověřuje:  

 
4. na základě informací od pořizovatele skutečnost, že vydaná Změna č.3 ÚPM Vracov není 

v rozporu s politikou územního rozvoje s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se 
stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu 

5. na základě informací od pořizovatele skutečnost, že vydaná Změna č. 3 regulačního plánu Vracov 
– Ernestovská humna není v rozporu s požadavky § 68 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 

 

  

zvolilo:  

6. místostarostou města Vracova: Ing. Dušana Fridricha 

7. další členy Rady města Vracova: PaedDr. Marii Lačňákovou, MUDr. Boženu Hofrovou,                     
     Ing. Pavla Lopraise   

8. předsedou finančního výboru: Ing. Ladislava Šmýda 

9. předsedou kontrolního výboru: Mgr. Zdeňka Hlavsu 

 

 

schválilo:     

10. 3. úpravu rozpočtu města Vracova: 

a. rozp.opatření: 

• č. 13/2010 jímž se rozpočet upravuje  v příjmech i ve výdajích o 105.000 Kč,           

• č. 14/2010 jímž se rozpočet upravuje  v příjmech i ve výdajích o 16.500 Kč,   



• č. 15/2010 jímž se rozpočet upravuje  v příjmech i ve výdajích o 1.018.100 Kč,   

• č. 16/2010 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 4.000 Kč,  

• č. 17/2010 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 150.000 Kč,           

• č. 18/2010 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 146.000 Kč 

• č. 19/2010 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 124.000 Kč 

• č. 20/2010 jímž se rozpočet upravuje snížením částky u hasičského auta CAS o 223.000 Kč a 
zvýšením výdajů v kap. 719 správa, kap. 716 kultura a kap. 728 pečovatelská služba celkem o 
223.000 Kč, 

• č. 21/2010 jímž  se rozpočet upravuje snížením částky v kap.  správa, hasiči a kultura  o 
45.800 Kč  a zvýšením příspěvku VPS o 45.800 Kč, 

• č. 22/2010 jímž  se rozpočet upravuje snížením částky u rekonstrukce MZŠ o 543.400 Kč  a 
zvýšením částky u rekonstrukce recirkulační úpravny bazénových vod o 543.400 Kč, 

• č. 23/2010 jímž se rozpočet opravuje v položce dle rozpočtové skladby, 

       

b.  rozpočet města Vracova na rok 2010 zůstává jako schodkový:                                      
vlastní příjmy 47.484.800  Kč, výdaje  59.541.900  Kč, rozdíl – schodek ve výši 
12.057.100  Kč mezi   příjmy a výdaji bude  pokryt financováním -  zůstatkem z  roku 2009 
ve výši 149.400 Kč a dotacemi ve výši 11.907.700  Kč tj. celkem 12.057.700 Kč 

 

11. rozpočtové provizorium na rok  2011 a to s měsíčním čerpáním do výše 3.800 tis. Kč do doby 
schválení rozpočtu města Vracova na rok 2011 

12. obecně závaznou vyhlášku města Vracova č. 4/2010 o místních poplatcích 

13. měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města dle přílohy č. 1 v souladu s Nařízením 
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění,  
s výjimkou příplatku podle počtu obyvatel obce dle sloupce 9 a  14  

14. zástupcem města Vracova  Jaromíra Repíka na valné hromadě a.s. Vodovody a kanalizace 
Hodonín 

15. zástupcem města Vracova Ing. Ladislava Šmýda na valné hromadě Dobrovolného svazku obcí 
Severovýchod 

16. nominaci zástupce města Vracova Ing. Ladislava Šmýda do představenstva Dobrovolného 
svazku obcí Severovýchod 

17. zástupcem města Vracova Jaromíra Repíka pro agendu pořizování územně plánovací 
dokumentace města 

18. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2012 

19. prodej pozemku parc. č. 3107/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 panu  XXX                                     
Kupní cena: 125,--Kč/m2, celkem: 2875,--Kč 

20. prodej pozemku parc. č. 3104/19 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 panu XXX                                                                                                                        
Kupní cena: 125,--Kč/m2, celkem: 3000,--Kč 

21. prodej pozemku parc. č. 3107/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 paní XXX                                                                                                                          
Kupní cena: 125,--Kč/m2, celkem: 2875,--Kč 

22. prodej pozemku parc. č. 3107/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 panu XXX                                                                                                                     
Kupní cena: 125,--Kč/m2, celkem: 2875,--Kč 
 

23. přijetí daru – knihy s názvem „Na paletě krojů“ v hodnotě 2.199,- Kč od Mikroregionu Bzenecko 
 



 

vydává:  

24. Změnu č. 3 ÚPM Vracov  formou opatření obecné povahy 

25. Změnu č.3 regulačního plánu Vracov – Ernestovská humna formou opatření obecné povahy  

 

pov ěřilo:  

26. starostu města Vracova k provedení  nezbytných úprav rozpočtu města Vracova k 31.12.2010 
s tím, že zastupitelstvu města budou předloženy na nejbližším zasedání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 


