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

 

V Ý P I S 

usnesení z XIII. zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 12.prosince 2008  

 

 

 

U s n e s e n í:  

 

Zastupitelstvo města bere na v ědomí:  

1. kontrolu usnesení z minulého ZM 

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

3. informaci úřadu územního plánování k pořizovaným změnám územního a regulačního plánu  

4. zprávu o činnosti Mikroregionu „Bzenecko“ 

5. ve věci výstavby centra města koncepci rozšíření veřejného prostranství před radnicí vypracovanou 
Ing. arch. Janou Kaštánkovou 

6. zprávu komise pro výstavbu a majetek města o využití objektu školy na náměstí a související 
problém přestavby náměstí a radnice vypracovanou Ing. arch. Annou Vyšinkovou  

7. investiční záměr prodejny potravin a obchodního centra  společnosti Reinvest Corporation, s.r.o.  

8. návrh Konvence Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a návrh Smlouvy o 
zajištění financování systému IDS JMK 

 

schvaluje:  

9. rozpočtové provizorium na rok 2009, a to s měsíčním čerpáním do výše 3.800 tis. Kč do doby 
schválení rozpočtu města Vracova na rok 2009 

10.  obecně závaznou vyhlášku města Vracova č. 1/2008 o místních poplatcích, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška města Vracova č. 1/2005, ve znění pozdějších předpisů, a  ruší  osvobození 
občanů města Vracova od platby za uložení domovního odpadu na skládku v Těmicích (tzv. vlečky) 

11.     4.. úpravu rozpočtu města Vracova: 

a. rozp.opatření: 

• č. 17/2008 jímž se opravuje položka dle rozpočtové skladby u dotace na opravu MKK 

• č. 18/2008 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 103.000 Kč 

• č. 19/2008 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 45.200 Kč,              

• č.  20/2008 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 9.000 Kč 

• č. 21/2008 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 50.000 Kč 

• č.  22/2008 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 25.000 Kč 

• č. 23/2008 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 35.000 Kč 

• č.  24/2008 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 185.000 Kč 

• č. 25/2008 jímž se rozpočet upravuje v příjmech  o 768.500 Kč – dotace na pořízení lisovacích 
kontejnerů, 

• č.  26/2008 jímž se rozpočet upravuje v příjmech  o 500.000 Kč – dotace na cyklostezku ul. 
Bzenecká 



• č. 27/2008 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 800.000 Kč 

• č.  28/2008 jímž se opravuje položka dle rozpočtové skladby  

• č. 29/2008 jímž se opravuje položka dle rozpočtové skladby u výdajů na volby 

• č. 30/2008 jímž se rozpočet upravuje ve výdajových položkách o 622.000 Kč – příspěvek VPS 
Vracov 

b. rozpočet města Vracova na rok 2008 zůstává jako schodkový:   vlastní příjmy 46.489.000  Kč, 
výdaje  52.187.100  Kč, rozdíl – schodek ve výši 5.689.100  Kč mezi   příjmy a výdaji bude  
pokryt financováním -  zůstatkem z  roku 2007 ve výši 2.027.000 Kč a dotacemi ve výši 
3.671.100  Kč 

 

12. odkoupení částí pozemků parc.č. 196 a 195 zahrada o výměře cca 1.400 m2 od XXX a XXX za cenu 
60 Kč/m2 pro možnost stavby školního hřiště  

13. přijetí daru pozemků parc.č. 944 – orná půda, 1157/3 – orná půda,1736/5 – ostatní plocha, 1766/1 – 
zahrada, 4035 – orná půda vše v obci a k.ú. Vracov od XXX 

14. prodej domu čp. 94 a pozemku parc.č. 1690 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 394 m2 v ulici 
Dolní řádky XXX  

15. prodej pozemku parc. č. 5051/5 – lesní pozemek o výměře 498 m2 v ulici Hodonínská manželům 
XXX za cenu  100,-Kč/m2 

16. prodej pozemků parc. č. 4417/47 – ostatní plocha o výměře 53 m2, pozemku parc. č. 4423/3 – orná 
půda o výměře 253 m2 a pozemku parc. č. 4423/8 – orná půda o výměře 4 m2 v lokalitě sklepy 
Cihelná XXX za cenu pozemek parc. č. 4417/47 – 118,-Kč/m2 a pozemky parc. č. 4423/3 a 4423/8 – 
48,-Kč/m2 

17. prodej pozemku parc. č. 695/2 – vinice o výměře 36 m2 majiteli sklepa v ul. Jana Husa XXX za  cenu 
48,-Kč/m2 

18. prodej pozemku parc. č. 3104/21 – zastavěná plocha o výměře 22 m2 pod garáží v ul. Úzká 
majitelům garáže manželům XXX za kupní cenu 100,-Kč/m2 dle podmínek uvedených v nájemní 
smlouvě z 21. 2. 2007 

19. prodej pozemku parc. č. 3104/20 – zastavěná plocha o výměře 22 m2 pod garáží v ul. Úzká majiteli 
garáže XXX  za kupní cenu 100,-Kč/m2 dle podmínek uvedených v nájemní smlouvě z 8. 10. 2007 

20. poděkování paní XXX za poskytnutí daru Městu Vracov 

 

pov ěřuje:  

21. starostu města Vracova k provedení  nezbytných úprav rozpočtu města Vracova k 31.12.2008 s tím, 
že zastupitelstvu města budou předloženy na nejbližším zasedání 

 

ukládá:  

22. starostovi města svolat na den středu 17.12.2008  v 16.00 hodin veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Vracova k projednání koncepce rozšíření veřejného prostranství spojené s přestavbou 
náměstí Míru  

23. starostovi města Vracova projednat se starostou města Kyjova personální posílení odboru 
stavebního úřadu a územního plánování města Kyjova z důvodu zrychlení procesu pořizování změn 
územního a regulačního plánu 

 
 
 
 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


