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

VÝPIS
usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 12. 6. 2015
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vracově

Zastupitelstvo města Vracova:
vzalo na vědomí:

kontrolu usnesení z minulého ZM
obsah důvodové zprávy ve věci Územní studie Vracov – Přední díly
zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky Město Vracov za účetní období roku
2014 vypracovanou ověřovatelem KAMA – AUDIT spol. s r.o., auditorskou společností
5. stanovisko finančního výboru k hospodaření města Vracova za r. 2014
6. návrh Obce Rohatec na změnu katastrální hranice v lokalitě Soboňky
1.
2.
3.
4.

schvaluje:
7. po projednání závěrečného účtu města Vracova za rok 2014 souhlasí s hospodařením města
Vracova za rok 2014 bez výhrad
8. účetní závěrku města Vracova za rok 2014, při které nebyly zjištěny chyby a nedostatky
9. 2. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č.11 až 39 :
Rozpočet města Vracova na rok 2015:
vlastní příjmy po úpravě č. 2: 82.787.500 Kč, výdaje:
výdaje po 2. úpravě rozpočtu 82.787.500 Kč

schválený rozpočet 76.205.100 Kč,

10. v souladu s ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 39.482,58 Kč pro město Kyjov IČO: 00285030, jako
podíl na financování Minimální sítě služeb sociální prevence a současně s tímto schvaluje i
uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci
11. poskytnutí příspěvku TJ Sokol Vracov ve výši 42.300 Kč na dofinancování projektu „Pořízení
zametacího stroje “ pro údržbu sportoviště s polyuretanovým povrchem
12. zařazení akce zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce chodníku v ul.
Nádražní, Okružní, Na Rybníčku a Jiráskova“ do rozpočtu města na rok 2015 s tím, že náklad za
zpracování bude pokryt z kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku
13. Obecně závaznou vyhlášku města Vracova č. 2/2015, o zákazu požívání alkoholických nápojů,
omamných a psychotropních látek a jedů na veřejném prostranství
14. uzavření kupní smlouvy o koupi pozemku parc. č. 4417/43 – ostatní plocha o výměře 71 m2 v obci
a k. ú. Vracov z vlastnictví XXX do vlastnictví města Vracova za kupní cenu 20 Kč/m2, celkem
1.420 Kč, včetně úhrady daně z nabytí nemovité věci
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15. uzavření kupní smlouvy mezi Městem Vracov a RWE GasNet s. r. o. o převodu plynárenského
zařízení „SOBS Vracov – p. č. 3731/115aj., STL plynovod a přípojky 1OM SOVO“ za kupní cenu
359.000 Kč do vlastnictví RWE GasNet s. r. o. dle Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní ze dne 11. 3. 2014
16. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne
26. 3. 2014 uzavřené mezi XXX a Městem Vracov, kterým se mění čl. IV. smlouvy, a to tak, že se
termín pro uzavření smlouvy prodlužuje o jeden rok, tj. do 30. 6. 2016 („Využití odpadní prací vody
k závlaze areálu letního koupaliště Vracov“)
17. uzavření kupní smlouvy o koupi pozemku parc. č. 1146 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova bez čp/če (bývalá čekárna ČD) z vlastnictví České dráhy a. s. do vlastnictví
města Vracova za kupní cenu nabídnutou prodávajícími 440.000 Kč
18. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SŽDC, s. o. a Městem Vracov spočívající
v služebnosti stezky přes služebný pozemek parc. č. 1144/1 v obci a k. ú. Vracov k pozemku parc.
č. 1146 v k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 2137-1438/2013 a ve služebnosti inženýrské
sítě – provozování a údržba podzemního kabelového vedení NN na služebném pozemku parc. č.
1144/1 v obci a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 2124-1438/2013, ve prospěch
oprávněného města Vracova, to vše za jednorázovou úhradu ve výši 54.241,60 Kč

ukládá:
19. starostovi města zajistit porovnání současných cenových podmínek v nakládání s komunálními
odpady
Termín do: konce roku 2015
20. radě města projednat doporučení finančního výboru ze dne 5. 5. 2015, navrhnout opatření
a informovat zastupitelstvo na příštím zasedání
Termín do: 4. 9. 2015
21. starostovi města jednat s obcí Rohatec o návrhu změny katastrální hranice v lokalitě Soboňky
Termín do: 4. 9. 2015

Zapsala: Jana Sádovská
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