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

V Ý P I S

usnesení z 27. schůze Rady města Vracova, konané dne 7.12.2007

U s n e s e n í:

Rada bere na    v ě d o m í :

- kontrolu usnesení z minulé rady

- osobní dopis ředitele ZUŠ Vracov  XX XXX ve věci převodu správy budovy čp. 48 na náměstí 
Míru

- informaci o záměru realizace stavby občanského vybavení – lékárny na pozemcích par.č. 12 a 
14 na náměstí Míru

- žádost ředitelky MZŠ Vracov o zvýšení rozpočtu pro rok 2007 o 90.000 Kč

- žádost vedoucího VPS Vracov o zvýšení rozpočtu pro rok 2007 o 780.000 Kč

- žádost  firmy  STROJÍRNY MORAVIA,  s.r.o.  o  odkoupení  části  pozemků  parc.č.  3731/39  a 
3731/38 v lokalitě Padělky

- podání žádosti ředitelky MZŠ Vracov o výjimku z ustanovení § 7 zák. č. 258/2000 Sb.

s ch v a l u je:

- nájem bytu v domě s pečovatelskou službou čp.1590 ul. Luční paní XX XXX na dobu neurčitou

- dodatek č.1 ke smlouvě o umístění  zařízení  Telefónica O2 Czech Republik,  a.s.  na objektu 
vodojemu Vracov na pozemcích parc.č. 3962/9, 3962/10 a 3962/11 v k.ú. Vracov

- prodloužení lhůty pro podání návrhů změny č.4 územního plánu do 31.3.2008

s o u h l a s í:

- s odkoupení pozemku parc.č. 3731/98 orná půda o výměře 96 m2 v k.ú. Vracov v průmyslové 
zóně lokalita Padělky za cenu 100,- Kč/m2 od  XX XXX, za účelem vybudování komunikace a 
inženýrských sítí

- se zahájením výkupu částí pozemků parc.č. 195 a 196 a areálu MZŠ Vracov

- s nabídkou realitní kanceláře REDFOR s.r.o. na bezplatnou inzerci nabídky prodeje pozemků v 
průmyslové zóně Olšíčka

- s provedením rozpočtových opatření, a to:

č. 13/2007 jimž se rozpočet upravuje v příjmových položkách č.4213 – oprava  zdroje u dotace 
na sběrný dvůr odpadů

č. 14/2007   jimž se rozpočet upravuje v příjmových položkách z pol. č. 4216 do pol. č. 4213 – 
oprava nástroje u dotace na sběrný dvůr odpadů

č. 15/2007  jimž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 50.000 Kč na zavedení systému 
Czech POINT – z pol. č.4111 příjem dotace  od MV ČR ve výši 50.000 Kč do výdajové pol. č. 
5137 nákup výpočetní techniky ve výši 50.000 Kč
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č. 16/2007 jimž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 66.700 Kč – z pol. č. 4216 příjem 
dotace od JmKÚ na zpracování lesního hospodářského plánu ve výši 66.700 Kč do výdajových 
pol. č. 6119 výdaje LHP ve výši 32.000 Kč a pol. č. 5171 oprava cesty ke hřbitovu ve výši 34.700 
Kč

č.17/2007 jimž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 553.800 Kč – pol. č. 1348 příjem 
poplatku  za  zhodnocení  stavebního  pozemku  50.000  Kč,  pol.  č.  2111  příjem  za  prodej 
Vracovského zpravodaje 11.000 Kč,  pol. č. 2131 příjem za pronájem pozemku 20.000 Kč, pol. č. 
1211 vyšší příjem DPH 472.800 Kč do výdajových položek č. 6121 vyšší výdaj na MK Vypálená 
o 86.000 Kč, pol. č. 5171 oprava promítačky   kina   5.000 Kč, pol. č. 5171 oprava rozhlasu 
20.000 Kč, pol. č. 5169 připojení nových účastníků TKR 20.000 Kč, pol. č. 5136 tisk zpravodaje 
3.000 Kč, pol. č. 5169 likvidace PDO 260.000 Kč, pol. č. 6130 výkup pozemků 23.000 Kč, pol. č 
6349 příspěvek Mikroregionu Bzenecko na zpracování PD sportovní haly Vracov 136.000 Kč 

Zapsala: Sádovská Jana


