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

 

V Ý P I S 

usnesení ze IX.  zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 15.6. 2012  

 

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 
3. důvodovou zprávu úřadu územního plánování MěÚ v Kyjově ve věci plánované výstavby bytových 

domů v lokalitě Ernestovská humna ze dne 5.6.2012 
4. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky Město Vracov za účetní období roku 

2011 vypracovanou ověřovatelem  KAMA – AUDIT spol. s r.o., auditorskou  společností 
5. stanovisko finančního výboru k hospodaření města Vracova  za r. 2011 
6. informaci o výsledku konkursního řízení a jmenování pana Mgr. Zdeňka Hlavsy ředitelem 

Masarykovy základní školy Vracov 
7. skutečnost, že pořizovatel bezodkladně zahájí řízení o Změně č.3 RP Vracov – Ernestovská 

humna (veřejné projednání) po zajištění úpravy návrhu Změny č.3 RP Vracov – Ernestovská 
humna 

 

schvaluje :     

8. po projednání závěrečného účtu města Vracova za rok 2011 souhlasí s hospodařením města 
Vracova za rok 2011  bez výhrad 

9. 2. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č.7 až 12 : 
rozpočet města  Vracova na rok 2012:                                       
vlastní příjmy: 50.749.800 Kč,  výdaje:   schválený rozpočet včetně splátek úvěrů 50.093.600 
Kč, výdaje po úpravách  rozpočtu 50.749.800 Kč   

10. zvýšení neinvestiční dotace z rozpočtu města Charitě Kyjov na rok 2012 a to o 60.000 Kč             
(z toho 50.000 Kč na zajištění sociálních služeb a 10.000 Kč platba za služby) 

11. poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města FC Vracov o.s. na rok 2012 a to 89.000 Kč        
na zpracování studie „Stavební úpravy objektu zázemí městského stadionu ve Vracově“ 

12. poskytnutí neinvestiční dotace z výtěžku loterijních her ve výši 16.000 Kč FC Vracov a 25.000 Kč 
TJ Sokol Vracov  

13. změnu účelu využití poskytnuté dotace Domu dětí a mládeže Vracov (rozšíření o práce elektro a 
vodo-topo) 

14. dofinancování projektu  „Zabezpečení sběrného dvora Vracov kamerovým systémem“ částkou 
21.000 Kč  

15. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o zajištění ochrany životního prostředí 
16. udělení pamětního listu č. 7 panu Oldřichu Rokytovi za  celoživotní přínos ve výtvarném umění     

a propagaci Vracova s finanční odměnou 5.000 Kč 
17. výkup pozemku parc. č. 314/4 – ostatní plocha o výměře 157 m2 a pozemku parc. č. 314/15 – 

ostatní plocha o výměře 152 m2 dle geometrického plánu č. 2028-18/2012 za kupní cenu 10,-
Kč/m2 v komunikaci v ulici Mlýnská od XXX (celkem 3.090 Kč) s tím, že náklady za vyhotovení 
geometrického plánu (cca 4500 Kč) budou uhrazeny – 50% Město Vracov a 50% XXX  

18. zadání Změny č.6b ÚPM Vracov 



19. zrušení všech podmínek pro umístění a prostorové uspořádání staveb související se záměrem 
bytových domů na pozemcích p.č. 3660/1 a 3660/2 v návrhu Změny č.3 RP Vracov – Ernestovská 
humna 

20. pořízení Změny č.4 RP Vracov – Ernestovská humna a to z vlastního podnětu 
21. následující strukturu podnětu: 

-  řešit využití plochy pro bytový dům s jeho regulacemi na pozemcích p.č. 3660/1 a 3660/2 
- východiskem pro řešení jsou závěry z dohodovacího řízení mezi vlastníky RD v lokalitě      

Ernestovská humna a investory bytového domu 
- cílem Změny č.4 RP Vracov – Ernestovská humna je uvedení do souladu ÚPM Vracov s RP 

Vracov – Ernestovská humna 
22. pana Jaromíra Repíka jako určeného zastupitele pro pořizování Změny č.4 RP Vracov – 

Ernestovská humna, Urbanistické středisko Brno jako projektanta Změny č.4 RP Vracov – 
Ernestovská humna, MěÚ Kyjov, Odbor úřad územního plánování jako pořizovatele Změny č.4 RP 
Vracov – Ernestovská humna 

 

 

souhlasí :  

23. s výpůjčkou domu čp. 232 v ul. Záhumenská (vracovská jizba) ve vlastnictví Města Vracova 
Folklornímu souboru LIPINA VRACOV o.s. 

 

 

ukládá :  

24. vypracovat obecně závaznou vyhlášku k podomnímu a pochůzkovému prodeji 

25. vypracovat podklady pro postih za nezákonné pálení i na vlastním pozemku v katastru města a 
neoprávněný výjezd Jednotky SDH města Vracova 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


