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

 

V Ý P I S 

usnesení z XXI. mimo řádného zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 17. prosince 2009  

 

 

U s n e s e n í:  

 

Zastupitelstvo m ěsta Vracova:  

schvaluje:  

 

1. 4. úpravu rozpočtu města Vracova: 

a. rozp.opatření: 

• č. 24/2009  jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 1.000.000 Kč – půjčka na 
úhradu splatných závazků města,              

• č. 25/2009 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 36.300 Kč – dotace na 
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH,           

• č. 26/2009 jímž se rozpočet upravuje snížením částky u kanalizační přípojky DDM o 22.000 Kč 
a zvýšením příspěvku o 22.000 Kč Mikroregionu Bzenecko na zajištění dokumentace  
dětských hřišť, 

        

b.  rozpočet města Vracova na rok 2009 zůstává jako schodkový:                                      
vlastní příjmy 41.970.200  Kč, výdaje  65.228.900  Kč, rozdíl – schodek ve výši 
23.258.700  Kč mezi   příjmy a výdaji bude  pokryt financováním -  zůstatkem z  roku 2008 
ve výši 4.840.000 Kč, úvěrem ve výši 9.800.000 Kč, půjčkou ve výši 1.000.000 Kč  a 
dotacemi ve výši 7.618.700  Kč tj. celkem 23.258.700 Kč 

 

 

2. smlouvu o přijetí krátkodobé půjčky od Stavebně bytového družstva Vracov, družstva ve výši 
1.000.000 Kč na úhradu splatných závazků města 

3. prodej části pozemku označeného písmenem a)  parc.č. 1485 – ostatní   plocha  o výměře 2 m2 v  
k.ú. Vracov ul. Ernestovská paní XXX za kupní cenu 123,- Kč/m2 

4. prodej pozemků parc.č. 1345/1- orná půda o výměře 143 m2, 1345/2 - orná půda o výměře 39 m2, 
1346/5- orná půda o výměře 141 m2, 1346/6- orná půda o výměře 87 m2, 1350/2 - orná půda o 
výměře 252 m2, 1351/8 - orná půda o výměře 213 m2, 1351/9- orná půda o výměře 10 m2,  
3710/599- orná půda o výměře 628 m2 v k.ú. Vracov ul. Skoronská panu XXX za kupní cenu 49,- 
Kč/m2 

 

 

 
 
 
Za správnost výpisu: Jana Sádovská 


