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

V Ý P I S

usnesení z   XII.   zasedání Zastupitelstva města Vracova,  

konaného dne 3. října 2008

U s n e s e n í:

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

1. kontrolu usnesení z minulého ZM

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

3. zprávu o hospodaření města za období 1-8/2008

4. příkaz k provedení inventarizace majetku města Vracova ke dni 31.10.2008

5. a  souhlasí  s přípravou  projektu  „Modernizace   sportovní  haly  Vracov“  v rámci  Regionálního 
operačního programu Jihovýchod,  Prioritní  osy 3  –  Udržitelný rozvoj  měst  a  venkovských sídel, 
oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, v celkové výši 40 mil. Kč a zavazuje se 
zabezpečit spolufinancování projektu dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, a zároveň 
se zavazuje uhradit veškeré neuznatelné náklady související s realizací projektu a zabezpečit tak 
hladké financování celé akce, aby nedošlo k ohrožení její realizace.

schvaluje:

6. 3. úpravu rozpočtu města Vracova:

a. rozp.opatření:

• č. 5/2008 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 75.000 Kč,          

• č. 6/2008 jímž se rozpočet upravuje v příjmech  i ve výdajích o 80.000 Kč,          

• č. 7/2008 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 145.000 Kč,             

• č.  8/2008 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 60.000 Kč,

• č. 9/2008 jímž se rozpočet upravuje ve výdajích o 156.000 Kč,

• č. 10/2008 jímž se rozpočet upravuje  ve výdajích o 649.000 Kč- příspěvek MŠ 50.000 
Kč, příspěvek MZŠ 519.000 Kč, příspěvek ZUŠ 80.000 Kč,          

• č. 11/2008 jímž se rozpočet upravuje ve výdajových položkách o 90.000 Kč - půjčka FC 
Vracov,             

• č.  12/2008 jímž se rozpočet upravuje ve výdajových položkách o 204.000 Kč – zvýšený 
výdaj za plyn u správy o 174.000 Kč a posílení rezervního fondu rady o 30.000 Kč,

• č.  13/2008 jímž se rozpočet upravuje ve výdajových položkách – zvýšený výdaj za plyn 
u DPS o 120.000 Kč,

• č.   14/2008  jímž  se  rozpočet  upravuje  ve  výdajových  položkách  o  411.000  Kč  – 
příspěvek VPS Vracov

• č.  15/2008 jímž se rozpočet upravuje ve výdajových položkách o 310.000 Kč – zvýšený 
výdaj za likvidaci odpadů 150.000 Kč a provoz sběrného dvora o 160.000 Kč,

• č.  16/2008 jímž se rozpočet upravuje ve výdajových položkách o 60.000 Kč – vyšší 
výdaj na přípravu  modernizace sportovní haly
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b.  rozpočet města  Vracova na rok 2008 zůstává jako schodkový:     vlastní příjmy 46.036.800  Kč, 
výdaje  50.466.400  Kč, rozdíl – schodek ve výši 4.429.600  Kč mezi   příjmy a výdaji bude  pokryt 
financováním -  zůstatkem z  roku 2007 ve výši 2.027.000 Kč a dotacemi ve výši 2.402.600  Kč tj. 
celkem 4.429.600 Kč

7. odpověď  XX XXX ve věci  neschválení  jejího  návrhu  na  změnu  územního  plánu  města  Vracov, 
spočívající ve změně účelu využití domu čp. 45 a pozemku parc.č. 14 na náměstí Míru, dle přílohy 
č.1

8. odpověď  XX  XXX ve  věci  neschválení  jeho  návrhu  na  změnu  územního  plánu  města  Vracov, 
spočívající ve změně účelu využití pozemků parc.č. 3680, 3679, 3678,  3677, 3676 v lokalitě Ptačí, 
dle přílohy č.2

9. prodej domu čp. 94 a pozemku parc.č. 1690 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 394 m2 v ul. Dolní 
řádky, výběr kupujícího provést obálkovou metodou s vyhlášením minimální prodejní ceny ve výši 
200.000 Kč                      

10. prodej pozemku parc. č. 4418/7 – ostatní plocha o výměře 111 m2 XX XXX, za kupní cenu 48,- Kč/m2

11. prodej pozemku parc. č. 3104/18 – zastavěná plocha o výměře 21 m2 pod garáží v ul. Úzká majiteli 
garáže XX XXX, za kupní cenu 100,- Kč/m2  

12. zahájení jednání s majiteli domu čp. 45  a pozemku parc.č. 14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
498  m2 na  náměstí  Míru  ve  věci  výkupu  těchto  nemovitostí  pro  možnost  asanace  a  vytvoření 
vstřícné křižovatky s ulici Radniční za cenu  zjištěnou posudkem znalce podle zvláštního právního 
předpisu

13. přijetí daru – pozemků parc. č.:  4009 – orná půda o výměře 754 m2, 4741/62 – vodní plocha o 
výměře 73 m2, 4747/150 – orná půda o výměře 1927 m2, 4748/46 – ostatní plocha o výměře 35 m2, 
4735/21 – orná půda o výměře 865 m2 vše v  obci a k. ú. Vracov od Milana Procházky

14. přijetí daru – pozemků parc. č. 1909/5 – orná půda o výměře 2 m2 a pozemku parc. č. 1910/5 – orná 
půda o výměře 5 m2 v ulici Potoční v obci a k. ú. Vracov od manželů Doc. Ing. Antonína Lopraise 
CSc. a Františky Lopraisové

15. zřízení věcného břemene – právo vstupu oprávněných nebo jím pověřených fyzických a právnických 
osob na  uvedený pozemek, jakož i  vjezd, použití a odjezd motorových vozidel a mechanických 
strojů  na  uvedený  pozemek  při  provádění  potřebných  oprav,  údržby,  rekonstrukce,  kontroly  či 
odstranění  kabelového vedení  NN a dále  povinnost  oprávněných zdržet  se  vysazování  trvalých 
porostů a budování staveb nad uloženým kabelovým vedením NN dle geometrického plánu č. 1843-
261/2008 k pozemku parc. č. 3422 za jednorázovou úhradu 500 Kč pro manžele XX XXX 

16. vyčlenění finančních prostředků do výše 30.000 Kč na nezbytné vyčištění části Hlinického potoka 
pod  mostkem  u  traktorky  a  odstranění  náletových  dřevin  v  úseku  od  silnice  I.  třídy  do  ulice 
Zahradská v délce cca 20 m

nesouhlasí:

17. s umístěním polyfunkčního domu do zpracování a  projednání podrobnější formy územně plánovací 
dokumentace, řešící zástavbu náměstí Míru od kostela po ulici Nádražní

vyjadřuje:

18.  poděkování panu Milanu Procházkovi a manželům Lopraisovým za poskytnutí daru městu Vracov
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ukládá:

19. městu Vracov zadat zpracování podrobnější  formy územně plánovací dokumentace výstavby centra 
města od kostela (včetně) po ulici Nádražní

Termín: do příštího zastupitelstva

20. městu prověřit možnost realizace samostatných otopných okruhů v budově ZŠ na náměstí Míru  pro 
ZUŠ, knihovnu, kuželnu a temperování zbývajících prostor za účelem úspor energií a přiměřených 
nákladů na realizaci

Termín: ihned

21. starostovi  města  smluvně  zajistit  bezpečný  výjezd  hasičské  techniky  z  hasičské  zbrojnice  přes 
soukromý pozemek v ulici Jiráskově

Termín říjen 2008

Zapsala: Jana Sádovská


