Anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
VÝPIS
usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Vracova,
konaného dne 23. září 2011

Zastupitelstvo města Vracova:

bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulého ZM
2. zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání ZM
3. příkaz k provedení inventarizace majetku města Vracova ke dni 31.10.2011
4. usnesení ze 76. schůze rady ze dne 9.2.2006 ve věci poskytování bezplatného pronájmu
kulturního domu a sokolovny
5. informaci o akceptaci žádosti o dotaci záměru „Rozšíření separace bioodpadů“ Státním fondem
životního prostředí
6. písemnou rezignaci MUDr. Ivo Mlejnka na mandát člena zastupitelstva, novým členem
Zastupitelstva města Vracova se stává náhradník Petr Mezihorák, který složil stanovený slib dle §
69 odst. 2 zákona o obcích

souhlasí:
7. se změnou projektu „Modernizace sportovní haly“ na stávající stav tak, aby bylo možné požádat o
dotaci z Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3.2.1. Zateplení veřejných
budov

schvaluje:
2

8. smlouvu o budoucí směnné smlouvě na část pozemku parc. č. 2108 (cca 12 m ) z majetku Města
2
Vracova za část pozemku parc. č. 1946/1 (cca 13 m ) XXX v ul. A.Petržely/B. Němcové s tím, že
náklady za geometrický plán nutný pro oddělení částí směňovaných pozemků uhradí žadatelka
9. smlouva o bezúplatném převodu id. ½ pozemku parc. č. 1356/47- ostatní plocha v komunikaci
v ul. Jezerní/Skoronská do majetku Města Vracova s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových
10. 2. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 9 - 17:
rozpočet města Vracova na rok 2011 zůstává jako schodkový:
vlastní příjmy: 54.243.400 Kč, výdaje: schválený rozpočet včetně splátek úvěrů 53.821.900
Kč, výdaje po 2. úpravě rozpočtu 54.463.400 Kč, rozdíl – schodek ve výši 220.000 Kč mezi
příjmy a výdaji bude pokryt financováním - zůstatkem z roku 2010
11. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracov č.
1/2010, Požární řád obce
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12. v souladu s ustanovením § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny č. 6 územního
plánu města Vracov, která zahrnuje změnu využití částí ploch parc.č. 3678, 4941/12, 4941/42,
4941/43 a 4941/44 z plochy - lesy do ploch - bydlení v rodinných domech, za předpokladu
úhrady nákladů na pořízení změny navrhovatelem
13. návrh využití plochy, vymezené pozemky p.č. 3660/1, 3660/2 tak, aby za určitých podmínek
(stanovených projektantem ÚPD) umožňovaly bydlení i v bytových domech

ukládá :

14. místostarostovi města předložit na příštím zasedání Zastupitelstva města Vracova návrh pana
Nikla Pavla na řešení středu náměstí Míru

pověřuje:
15. určeného zastupitele bezodkladně zahájit potřebné pořizovací procesy na příslušných územně
plánovacích dokumentacích

Zapsala: Jana Sádovská
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