Anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
VÝPIS
usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva města Vracova,
konaného dne 10. června 2011

Zastupitelstvo města Vracova:

bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulého ZM
2. zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání ZM
3. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky Město Vracov za účetní období roku
2010 vypracovanou ověřovatelem KAMA – AUDIT spol. s r.o., auditorskou společností
4. stanovisko finančního výboru k hospodaření města Vracova za r. 2010
5. informaci úřadu územního plánování Městského úřadu Kyjov týkající se dalšího postupu ve věci
pořízení Změny č. 3 ÚPD Regulační plán Vracov - Ernestovská humna
6. stanovisko finančního výboru k žádosti skupiny podnikatelů na snížení místního koeficientu daně
z nemovitostí
7. informaci o provozu bufetu u nádraží
8. informaci o příspěvku MND a.s. na rekonstrukci kotelny v objektu kuželny na náměstí Míru
9. informaci o investičním záměru pana XXX v ul. Skoronská
10. žádosti investora a zájemců o nové byty v ulici Borová ve věci pozastavení územního řízení
o umístění stavby „Bytového domu“
11. vyjádření Ředitelství silnic a dálnic, správy Brno ke stavu vozovky v ulici Bzenecká
12. informaci o přípravě nové smlouvy o provozování televizního kabelového rozvodu a provozování
služby digitálního a analogového televizního a rozhlasového vysílání a smlouvy o poskytování
datových služeb prostřednictvím televizního kabelového rozvodu ve městě Vracov se společností
NOEL, s.r.o., se sídlem v Hodoníně
13. zprávu o investičních záměrech města

souhlasí :
14. s předloženou koncepcí revitalizace náměstí Míru včetně budovy bývalé základní školy
15. se studií a navrženým umístěním prodejny Tesco
2

16. se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc.č. 7 o výměře 356 m s domem čp. 46, parc.č. 9
2
2
o výměře 175 m s domem čp. 1046, parc.č. 11 o výměře 362 m s domem čp. 412, parc.č. 12
2
2
o výměře 397 m , parc.č. 14 o výměře 498 m s domem čp. 45 a části pozemku parc.č. 18
2
o výměře cca 2312 m vše v k.ú. Vracov na náměstí Míru
17. s vypuštěním programu STV1, STV2 a JOJ z omezené analogové nabídky kabelové televize
Vracov
18. s rozšířením základní digitální/ analogové nabídky v digitální části o program Disney channel za
cenu 9,- Kč, tedy se zvýšením poplatku ze 109,- Kč na 118,- Kč měsíčně

schvaluje :
19. po projednání závěrečného účtu města Vracova za rok 2010 souhlasí s hospodařením města
Vracova za rok 2010 bez výhrad
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20. změnu v tabulce č. 1 rozpočtu města na rok 2011
21. 1. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 1 - 8:
rozpočet města Vracova na rok 2011 zůstává jako schodkový:
vlastní příjmy: 54.109.400 Kč, výdaje: schválený rozpočet včetně splátek úvěrů 53.821.900
Kč, výdaje po 1. úpravě rozpočtu 54.329.400 Kč, rozdíl – schodek ve výši 220.000 Kč mezi
příjmy a výdaji bude pokryt financováním - zůstatkem z roku 2010 ve výši 220.000 Kč
22. dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizační složky Městský kulturní klub Vracov, kterým se
předává do správy další nemovitý majetek a to budovy čp. 232 a 235 v ulici Záhumenská
2

23. prodej pozemků parc. č. 3752/61 – ostatní plocha o výměře 25 m , parc. č. 3755/11 – ostatní
2
2
plocha o výměře 80 m , parc. č. 5177/5 – ostatní plocha o výměře 29 m a parc. č. 5177/13 –
2
ostatní plocha o výměře 11 m společnosti Vodovody a kanalizace hodonín a. s. v rámci
majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou „Vodojem Vracov“ za kupní cenu 150
2
Kč/m , celkem 21.750 Kč
24. smlouvu o zřízení věcného břemene – práva doživotního přechodu a přejezdu přes celé pozemky
parc. č. 5177/1, 5177/2, 5177/3, 5177/4, 5177/5, 5177/6, 5177/7, 5177/8, 5177/9, 5177/10,
5177/11, 5177/12 a 5177/13 za jednorázovou úplatu ve výši 3.660 Kč, stanovenou dle znaleckého
posudku, uzavřenou mezi Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. a Městem Vracov v rámci
majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou „Vodojem Vracov“
2

25. prodej pozemku parc. č. 4379/3 – orná půda o výměře 88 m a pozemku parc. č. 4380/1 – orná
2
2
půda o výměře 81 m v obci a k. ú. Vracov XXX, Vracov za kupní cenu 20,--Kč/m celkem
3.380 Kč
26. zrušení usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Vracova ze dne 14.12.2010 v bodech 3., 5.
a 25. týkající se Změny č. 3 ÚPD Regulační plán Vracov - Ernestovská humna
27. nový název ulice v průmyslové zóně Padělky u Slokova a to „Průmyslová“
28. uzavření dohody s Městem Bzenec o úhradě nákladů spojených se zabezpečením nájmu
nebytových prostor a provozních nákladů obvodní služebny Policie ČR ve Bzenci ve znění
dodatku č. 1
29. prodej budovy hasičské zbrojnice čp. 1748 a pozemku parc.č. 321 kultura zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Vracov ul. Jiráskova panu XXX, Vracov za cenu 470.000 Kč, který podal
nejvýhodnější nabídku

neschvaluje:
30. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Vracov
č. 1/2009, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

ukládá :
31. radě města pokračovat v jednáních s firmou NOEL, s.r.o. s cílem dosažení optimalizace
programové nabídky a kvality služeb
Zodpovídá: místostarosta města
32. vyhledat usnesení zastupitelstva o poskytnutí příspěvku občanským sdružením
Zodpovídá: kontrolní výbor

Zapsala: Jana Sádovská
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