Anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Vracova,
konaného dne 25. září 2009

U s n e s e n í:

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

kontrolu usnesení z minulého ZM
zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města
zprávu o hospodaření města za období 1-8/2009
příkaz k provedení inventarizace majetku města Vracova ke dni 31.10.2009
zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva za rok 2008

schvaluje:
6.

2. úpravu rozpočtu města Vracova:
a. rozp.opatření:

•

č. 5/2009 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 200.000 Kč – dotace na opravu
budovy MKK,

•

č. 6/2009 jímž se rozpočet upravuje v příjmech
kontaktní místa Czech Point,

•

č. 7/2009 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 6.800.000 Kč – úvěr na výkup
nemovitostí na náměstí Míru,

•

č. 8/2009 jímž se rozpočet upravuje snížením příspěvku DDM o 70.000 Kč a zvýšením
příspěvku VPS o 70.000 Kč,

•

č. 9/2009 jímž se rozpočet upravuje snížením částky u rekonstrukce MŠ o 65.000 Kč a
zvýšením příspěvku VPS o 65.000 Kč,

•

č. 10/2009 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 36.900 Kč,

•

č. 11/2009 jímž se rozpočet upravuje v v příjmech i ve výdajích o 4.500.000 Kč – dotace na
rekonstrukci mateřské školy,

i ve výdajích o 58.300 Kč – dotace na

b. rozpočet města Vracova na rok 2009 zůstává jako schodkový:
vlastní příjmy 42.221.900 Kč, výdaje 61.444.300 Kč, rozdíl – schodek ve výši
19.222.400 Kč mezi příjmy a výdaji bude pokryt financováním - zůstatkem z roku
2008 ve výši 4.840.000 Kč, úvěrem ve výši 6.800.000 Kč a dotacemi ve výši
7.582.400 Kč tj. celkem 19.222.400 Kč
7. přijetí úvěru ve výši cca 3.000.000 Kč na dofinancování stavby „Rekonstrukce mateřské školy
Vracov“
8. prodej pozemku v ul. Skoronská parc.č. 1352/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
2
2
179 m v obci a k.ú. Vracov XX XXX za kupní cenu 123,- Kč/m

9. dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 24.10.2002 příspěvkové organizace Města Vracova –
Mateřská škola Vracov, okres Hodonín, příspěvková organizace
10. dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 1.1.1994 (opravnému znění účinnému ode dne
1.1.2006) příspěvkové organizace Města Vracova – Masarykova základní škola Vracov, okres
Hodonín
11. dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 27.3.1992 (opravnému znění účinnému ode dne
1.1.2006) příspěvkové organizace Města Vracova – Veřejně prospěšné služby Vracov,
Vypálená 622
12. dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 1.9.1995 (opravnému znění účinnému ode dne
1.1.2006) příspěvkové organizace Města Vracova – Základní umělecká škola Vracov, náměstí
Míru 48

ukládá:
13. starostovi města podat zprávu o finančních nákladech na vytápění budovy základní školy na
náměstí Míru po provedených úsporných opatřeních
Termín: do příštího zasedání zastupitelstva

Zapsala: Jana Sádovská

