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

VÝPIS
usnesení z III. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 19.3 2015
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vracově

Zastupitelstvo města Vracova:
vzalo na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého ZM
zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města
zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení Zastupitelstva města Vracova za r. 2014
6. úpravu rozpočtu města Vracova, rozpočtová opatření č. 55 až č. 75
Celková úprava rozpočtu města Vracova na rok 2014:
vlastní příjmy po úpravě č. 6: 101.087.200 Kč, výdaje: schválený rozpočet 94.544.300 Kč,
výdaje po 6. úpravě rozpočtu 101.087.200 Kč
5. průběžnou informaci o zpracování změny „Územní studie náměstí Míru – jižní část“ Ing. arch.
Martinem Navrkalem
6. návrh XXX ve věci znovuzprovoznění kina Vracov
7. oznámení dle § 16 zákona č. 312/2002 Sb.

1.
2.
3.
4.

ruší:
8. usnesení č. II., bod 9. ze dne 12. 12. 2014 - uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č.
3314/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m 2 a pozemku parc. č. 3314/5 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 46 m 2 v obci a k. ú. Vracov do vlastnictví XXX (majitelce rodinného
domu, před kterým se pozemky nachází) za kupní cenu 300 Kč/m2

schválilo:
9. 1. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 1 - 10:
Rozpočet města Vracova na rok 2015:
vlastní příjmy po úpravě č. 1: 76.574.900 Kč, výdaje: schválený rozpočet 76.205.100 Kč, výdaje
po 1. úpravě rozpočtu 76.574.900 Kč
10. výsledek inventarizace za rok 2014 a to za Město Vracov a jeho příspěvkové organizace VPS,
MZŠ, MŠ a ZUŠ Vracov
11. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Zahrada pana průzkumníka - Zahrada v přírodním
stylu – Mateřská škola Vracov“ v rámci Operačního programu životní prostředí (prioritní osa 7)
s tím, že potřebné financování akce bude zajištěno z kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku
2015
12. v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí finančního daru Kyjovskému Slovácku v pohybu, IČ: 26659778, na podporu
činnosti MAS ve výši 20,- Kč/obyvatele města tedy celkem 90.680 Kč
13. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření Dobrovolného svazku obcí
Severovýchod ze dne 3.6.2014
14. v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. u) měsíční odměnu 1.120 Kč XXX za výkon funkce člena
finančního výboru ode dne 1.4.2015
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15. uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 3104/23 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 22 m2 v obci a k. ú. Vracov do vlastnictví XXX za kupní cenu 100 Kč/m2, celkem 2.200 Kč
16. uzavření kupní smlouvy o koupi id. ½ pozemku parc. č. 3714/158 – vodní plocha o výměře celkem
763 m2 v obci a k. ú. Vracov z vlastnictví XXX do vlastnictví města Vracova za kupní cenu
nabídnutou prodávajícím 15 Kč/m2, celkem 5.723 Kč, včetně úhrady daně z nabytí nemovité věci
17. obecně závaznou vyhlášku města Vracov č. 1/2015, o regulaci provozní doby hostinských
provozoven s tím že čl. 3 odst.1zní: Všechny hostinské provozovny musejí být uzavřeny každý
pracovní den v čase od 01:00 hodin do 06:00 hodin a ve dnech pracovního volna a klidu v čase od
03:00 hodin do 06:00 hodin
18. Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) města Vracov 2015 -2020

neschválilo:
19. v souladu s ustanovením § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny č. 7 územního
plánu města Vracov, která zahrnuje vypuštění stavební uzávěry na pozemcích parc. č. 2749/3,
2749/2 a 2750 v k. ú. Vracov v ploše průmyslové výroby a skladů za předpokladu úhrady nákladů
na pořízení změny navrhovatelem XXX

odkládá:
20. rozhodnutí o prodeji pozemku parc. č. 602/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m 2 v obci
a k. ú. Vracov, a to do doby schválení platného ceníku pro prodej pozemků z majetku města
Vracova
21. rozhodnutí o prodeji pozemku parc. č. 3314/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m 2 a
pozemku parc. č. 3314/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m 2 v obci a k. ú. Vracov, a to
do doby schválení platného ceníku pro prodej pozemků z majetku města Vracova
mění:
22. usnesení č. II., bod 17. ze dne 12. 12. 2014 takto: zpracovat ceník pozemků (nikoli cenovou
mapu) dle cen v místě a čase obvyklých, aby ceník splňoval podmínky stanovené § 39 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku, a to ve spolupráci se soudním znalcem

delegovalo:
23. v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) a g) Ing. Pavla Lopraise jako náhradníka zástupce Města
Vracova na členské schůzi družstva Lesní družstvo Osvětimany
24. v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) a g) Ing. Miroslavu Brhelovou jako náhradníka zástupce
Města Vracova na členské schůzi družstva Lesní družstvo Osvětimany

uložilo:
25. starostovi města zajistit porovnání současných cenových podmínek v nakládání s odpady
Termín do: příštího zasedání zastupitelstva města

Zapsala: Jana Sádovská
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