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

 

V Ý P I S 

usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 6. 12. 2012  

 

Zastupitelstvo města Vracova: 

Bere na v ědomí:  

1. kontrolu usnesení z minulého ZM 
2. zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání ZM 
3. zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva za rok 2012 
4. zápis finančního výboru ze dne 18.11.2012 k návrhu rozpočtu města Vracova na rok 2013 
5. návrh komise školské, mládeže a sportu na převzetí správy areálu stadionu  
6. informaci o přípravě podkladů Změny č. 6 územního plánu Města Vracova a Změny č. 3 

regulačního plánu  Vracov – Ernestovská humna 
7. informaci o přípravě a umístění stavby Tesco - Revitalizace vnitrobloku, náměstí Míru Vracov 

 

schvaluje:     
 

8. rozpočet města Vracova na rok 2013 jako schodkový takto:  vlastní příjmy 51.610.000 Kč, výdaje  
51.820.100 Kč, schodek 210.000 Kč bude  pokryt financováním - dotací ve výši 210.000 Kč 

9. 4. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 32 - 39: 
rozpočet města  Vracova na rok 2012                                       
vlastní příjmy: 51.912.700 Kč,  výdaje:   schválený rozpočet včetně splátek úvěrů 50.093.600 
Kč, výdaje po  úpravách rozpočtu 51.912.700 Kč  

10. rozpočtový výhled města Vracova do roku 2018 
11. obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracov       

č. 4/2010, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
12. udělení pamětního listu č. 8 paní Marii Šestákové za zásluhy udržování vracovského kroje  

s finanční odměnou 5.000 Kč  
13. přijetí daru – pozemek parc. č. 194/3 – zahrada o výměře 35 m2 v obci a k. ú. Vracov, který vznikl 

z původního pozemku parc. č. 194/2 dle geometrického plánu č. 2085-158/2012 od XXX 
14. zastupitelstvo města rozhoduje koupit spoluvlastnický podíl id. 1/2  na pozemku parc. č. 1157/1,   

spoluvlastnický podíl id. 1/2  na pozemku parc. č. 1736/2 a  spoluvlastnický podíl id. 1/2  na 
pozemku parc. č. 1778, vše v obci a katastrálním území Vracov, v elektronické dražbě, která se 
koná dne 11.12.2012 prostřednictvím elektronického systému dražeb na portálu 
www.exdrazby.cz, a to na základě dražební vyhlášky vydané Soudním exekutorem Mgr. Kamilem 
Brančíkem, Exekutorský úřad Hodonín, Sadová 15, Hodonín. Nejnižší podání je stanoveno 
soudním exekutorem na 29.967,- Kč. Zastupitelstvo města rozhoduje složit dražební jistotu ve výši 
5.000,- Kč nejpozději dne 7.12.2012 a účast zástupce Města Vracova na dražebním jednání - 
starostu města Jaromíra Repíka. Nejvyšší nabídku Města Vracova lze v případě více zájemců 
učinit ve výši 80.000,- Kč.  

15. zastupitelstvo města rozhoduje koupit pozemek parc. č. 2610,  pozemek parc. č. 2611, pozemek 
parc. č. 2612 a  budovu - rodinný dům č.p. 449 na pozemku parc. č. 2610, vše v obci a 
katastrálním území Vracov, v elektronické dražbě, která se koná dne 11.12.2012 prostřednictvím 
elektronického systému dražeb na portálu www.exdrazby.cz, a to na základě dražební vyhlášky 
vydané Soudním exekutorem Mgr. Kamilem Brančíkem, Exekutorský úřad Hodonín, Sadová 15, 
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Hodonín. Nejnižší podání je stanoveno soudním exekutorem na 340.000,- Kč. Zastupitelstvo 
města rozhoduje složit dražební jistotu ve výši 50.000,- Kč nejpozději dne 7.12.2012 a účast 
zástupce Města Vracova na dražebním jednání - starostu města Jaromíra Repíka. Nejvyšší 
nabídku Města Vracova lze v případě více zájemců učinit ve výši 2.000.000,- Kč.  

 

pov ěřilo:  

16. starostu města Vracova k provedení  nezbytných úprav rozpočtu města Vracova k 31.12.2012 
s tím, že zastupitelstvu města budou předloženy na nejbližším zasedání 

 
 
ukládá:  

17. starostovi města pokračovat v jednání s FC Vracov a TJ Sokol Vracov ve věci převodu správy 
areálu stadionu tak, aby na příští zasedání zastupitelstva byly připraveny podklady pro rozhodnutí 
o převedení majetku FC Vracov a TJ Sokol Vracov do vlastnictví Města Vracov darovací 
smlouvou za účelem vytvoření městského sportovního areálu Stadion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


