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

 

V Ý P I S 

usnesení z XXV. zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 8. října 2010 

 

 

 

U s n e s e n í:  

 

bere na v ědomí:  

1. kontrolu usnesení z minulého ZM 
2. zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města 
3. zprávu o hospodaření města za období 1-8/2010 
4. příkaz k provedení inventarizace majetku města Vracova ke dni 31.10.2010 
5. připomínky občanů k návrhu zadání Změny č. 5 územního plánu města (ÚPM) 
6. hodnotící zprávu o činnosti Zastupitelstva města Vracova za volební období 2006 – 2010 
7. zpětvzetí návrhu manželů XXXX ze dne 27.9.2010 ve věci prodeje části pozemku parc.č. 2347 

v k.ú. Vracov 
8. že v průběhu projednání návrhu Změny č. 4 ÚPM Vracov nebyly námitky uplatněny a připomínky 

k návrhu  Změny č. 4 ÚPM Vracov a k zadání Změny č. 4 ÚPM Vracov byly na základě pokynů 
pořizovatele zahrnuty projektantem do návrhu řešení Změny č. 4 ÚPM Vracov. 
 

ověřuje:  
 

9. Zastupitelstvo Města Vracov, na základě informací od pořizovatele, ověřilo  skutečnost, že 
vydávaná Změna č. 4 ÚPM Vracov  není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem 
krajského úřadu.  

 

schvaluje :  

 
10. 2. úpravu rozpočtu města Vracova: 

a. rozp.opatření: 

• č. 5/2010 jímž se opravují položky dle rozpočtové skladby,           

• č. 6/2010 jímž se rozpočet upravuje v příjmech  i ve výdajích o 134.600 Kč – příspěvek 
Mikroregionu Bzenecko,           

• č. 7/2010 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 66.000 Kč – příspěvek na 
pořízení cimbálu pro ZUŠ Vracov,              

• č.  8/2010 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 80.000 Kč – příspěvek od MND 
a.s. Hodonín na budování dětského hřiště v areálu koupaliště, 

• č. 9/2010 jímž  se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 3.135.000 Kč – dotace MMR 
ČR určená na rekonstrukci recirkulační úpravny bazénových vod koupaliště Vracov, 

• č. 10/2010 jímž se rozpočet upravuje  v příjmech i ve výdajích o 310.000 Kč – dotace od SZIF 
na vybudování dětských hřišť Borová a Úzká bude použita na zvýšení příspěvku pro kap. 719 
správa, pořízení referentského vozidla           



• č. 11/2010 jímž se rozpočet upravuje v v příjmech i ve výdajích o 3.000.000 Kč – dotace 
2.000.000 Kč od MVČR a 1.000.000 Kč od JMK na pořízení cisternové automobilové stříkačky 
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů,   

• č. 12/2010  jímž se zvyšuje  příspěvek VPS Vracov o 8.000 Kč a současně snižuje o 8.000 Kč 
v kap. nebytové hospodářství,       
      

b.  rozpočet města  Vracova na rok 2010 zůstává jako schodkový:                                      
vlastní příjmy 47.060.800  Kč, výdaje  57.978.300  Kč, rozdíl – schodek ve výši 
10.917.500  Kč mezi   příjmy a výdaji bude  pokryt financováním -  zůstatkem z  roku 2009 
ve výši 149.400 Kč a dotacemi ve výši 10.768.100  Kč tj. celkem 10.917.500 Kč 
 

11. Zastupitelstvo města Vracov vydává  Změnu č. 4 ÚPM  
 

12. Zastupitelstvo města Vracov Změnu č. 5 ÚPM Vracov ukon čuje  
 

13. návrh podmínek pro uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení 
předkupního práva věcného k pozemkům  parc.č. 3731/36, 3731/37, 3731/38 a 3731/39 
v průmyslové zóně Padělky pro možnost realizace další stavby RENOL  CZ, s.r.o. do 5ti let 

14. prodej pozemku parc. č. 2059 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 majitelce garáže na 
pozemku XXX, Vracov,  

      Kupní cena: 125,--Kč/m2, celkem: 3250,--Kč 
 
15. prodej pozemku parc. č. 3107/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 majiteli garáže na 

pozemku XXX, Vracov,  
      Kupní cena: 125,--Kč/m2, celkem: 2875,--Kč 
 
16. prodej pozemku parc. č. 3104/15 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 majitelce garáže 

na pozemku XXX, Vracov,  
      Kupní cena: 125,--Kč/m2, celkem: 2875,--Kč 
 
17. prodej pozemku parc. č. 2704/4 – vodní plocha o výměře 32 m2, který vznikl z pozemku parc. č. 

2704/1 XXX,  Vracov 
      Kupní cena: 50,--Kč/m2, celkem 1600,--Kč 
 
18. prodej pozemku parc. č. 2704/5 – vodní plocha o výměře 72 m2, který vznikl z pozemku parc. č. 

2704/1 manželům XXX, Vracov.  
Kupní cena: 50,--Kč/m2, celkem: 3600,--Kč 
 

neschvaluje:   
 

19. ZM Vracov schvaluje  zadání Změny č. 5 ÚPM Vracov a ukládá zpracování konceptu Změny č. 5 
ÚPM Vracov ověřujícího variantní řešení Změny č. 5 ÚPM Vracov. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 


