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

 

V Ý P I S 

usnesení z XIV.  zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 21.6.2013  

 

Zastupitelstvo m ěsta Vracova:  

bere na v ědomí:  

1. kontrolu usnesení z minulého ZM 
2. zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města 
3. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky Město Vracov za účetní období roku 

2012 vypracovanou ověřovatelem KAMA – AUDIT spol. s r.o., auditorskou společností 
4. stanovisko finančního výboru k hospodaření města Vracova  za r. 2012 
5. žádost Jednotky SDH Vracov o dovybavení výjezdové jednotky zásahovými obleky  
6. otevřený dopis společnosti SWISSPHARMA, spol s r.o. ve věci výstavby další nové lékárny na 

náměstí Míru ve Vracově 
7. žádost skupiny rodičů o zvýšení kapacity Mateřské školy Vracov 

 

schvaluje:   

8. po projednání závěrečného účtu města Vracova za rok 2012 souhlasí s hospodařením města 
Vracova za rok 2012 bez výhrad 

9. 2. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č.5 až 17 : 

rozpočet města Vracova na rok 2013:                                       
vlastní příjmy: 58.385.000 Kč, výdaje: schválený rozpočet včetně splátek úvěrů 51.820.000 Kč, 
výdaje po úpravách  rozpočtu 58.385.000 Kč   

10. Územní studii Olšíčka 
11. smlouvu o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva věcného na části 

pozemků parc. č. 3731/11, 3731/12, 3731/13, 3731/14, 3731/15, 3731/16, 3731/17, 3731/18, 
3731/19, 3731/20, 3731/21, 3731/22, 3731/23, 3731/24, 3731/25, 3731/26, 3731/27, 3731/28, 
3731/29, 3731/30, 3731/31, 3731/32, 3731/33, 3731/34 – vše orná půda o výměře cca 10.050 m2 
v průmyslové zóně Padělky u Slokova v obci a k. ú. Vracov pro realizaci stavby průmyslového 
objektu společnosti RUKO CZ Präzisionswerkzeuge s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 150,-Kč/m2 

12. zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vracov, která mění dosavadní zřizovací 
listinu ze dne 29.4.1997 

13. poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč obci Zálezlice okr. Mělník za účelem odstranění 
povodňových škod postižených spoluobčanů 

14. podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1356/23 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 9 m2 z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města 
Vracov  

15. pořízení 3 ks zásahových obleků pro členy výjezdové jednotky SDH Vracov 
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souhlasí:  

16. se zpětvzetím  výpovědi Charity Kyjov ze dne 6.5.2013 ze Smlouvy o zajištění provozu Domu 
s pečovatelskou službou Vracov 

 

ukládá:  

17. starostovi města odpovědět na otevřený dopis společnosti SWISSPHARMA, spol s r.o. 

18. starostovi města pořízení demografické studie a posouzení potřeby zvýšení kapacity Mateřské 
školy Vracov a Masarykovy základní školy Vracov 
Termín do: 27.9.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


