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

 

 

V Ý P I S 

usnesení z XX. zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 26. listopadu 2009  

 

 

 

U s n e s e n í:  

 

Zastupitelstvo m ěsta Vracova:  

 

bere na v ědomí:  

1. kontrolu usnesení z minulého ZM 

2. zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města 

 

 

schvaluje:     

3. 3. úpravu rozpočtu města Vracova: 

a. rozp.opatření: 

• č. 12/2009  jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 3.000.000 Kč – úvěr na 
dofinancování Rekonstrukce mateřské školy Vracov,              

• č. 13/2009 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 36.900 Kč,           

• č. 14/2009 jímž se rozpočet upravuje snížením příspěvku VPS o 250.000 Kč a zvýšením 
výdajů o 225.000 Kč na rekonstrukci MŠ a zvýšením příspěvku ZUŠ o 25.000 Kč, 

• č. 15/2009 jímž se rozpočet upravuje snížením příspěvku MZŠ o 40.000 Kč a zvýšením  
příspěvku ZUŠ o 40.000 Kč na úhradu energií, 

• č. 16/2009 jímž se rozpočet upravuje snížením částky u rekonstrukce MŠ o 72.000 Kč, 
snížením u kulturních akcí o 35.000 Kč a údržby MKK o 2.000 Kč, snížením částky 18.000 Kč 
v kap. komunikace  a zvýšením příspěvku VPS o 127.000 Kč, 

• č. 17/2009 jímž se rozpočet upravuje přesunem částky 10.000 Kč z fondu rady na položku 
poskytnutí příspěvku  pro jiné subjekty,           

• č. 18/2009 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 150.000 Kč 

• č. 19/2009 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 120.000 Kč 

• č. 20/2009 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 100.000 Kč 

• č. 21/2009 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 10.300 Kč 

• č. 22/2009 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 20.000 Kč 

• č. 23/2009 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 348.000 Kč 
        

b.  rozpočet města  Vracova na rok 2009 zůstává jako schodkový:                                      
vlastní příjmy 42.970.200  Kč, výdaje  65.192.600  Kč, rozdíl – schodek ve výši 



22.222.400  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 a dotacemi ve výši 
7.582.400  Kč tj. celkem 22.222.400 Kč 
 

4. smlouvu o přijetí investičního úvěru KA0907945 od Volksbank CZ, a.s. ve výši 3.000.000 Kč 
na  dofinancování stavby „Rekonstrukce mateřské školy Vracov“ 

5. rozpočtové provizorium na rok 2010 a to s měsíčním čerpáním do výše 3.800 tis. Kč do doby 
schválení rozpočtu města Vracova na rok 2010 

6. souhlasí s přijetím účelové dotace ze státního rozpočtu na rok 2010 na pořízení nové 
cisternové automobilové stříkačky s tím, že z rozpočtu města Vracova dofinancuje kupní cenu 
požárního vozidla 

7. jednací řád zastupitelstva města Vracova 

 

pov ěřuje:  

 

8. starostu města Vracova k provedení  nezbytných úprav rozpočtu města Vracova k 31.12.2009 
s tím, že zastupitelstvu města budou předloženy na nejbližším zasedání 

 
ukládá:  

 

9. starostovi města zajistit zpracování plánu hospodaření v lese ve vlastnictví města s možností 
těžby dřeva v budoucích letech 

Termín: do příštího zasedání zastupitelstva 

 
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 


