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

V Ý P I S 

usnesení z III.  zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 4. b řezna 2011 

 

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. 4. úpravu rozpočtu města Vracova: 

rozpočtová opatření:   

č. 24/2010  až  č. 38/2010,  

Celková úprava rozpočtu města  Vracova na rok 2010:                                              

vlastní příjmy 48.088.900 Kč, výdaje  59.809.900 Kč, rozdíl mezi  příjmy a výdaji – 
schodek ve výši 11.721.000 Kč je   pokryt financováním - zůstatkem z roku 2009 ve výši 
149.400 Kč  a dotacemi ve výši 11.571.600 Kč 

4. žádost oddílu kuželek TJ Sokol Vracov ve věci požadavku dodržování konstantní teploty 
v objektu kuželny min. 15° C 

5. petici občanů města proti kácení topolového větrolamu v lokalitě Olšíčka 
6. ukončení členství Města Vracova v Mikroregionu Bzenecko ke dni 31.3.2011 
 

 

 

zvolilo:  

7. členy finančního výboru: Ing. Jan Martinek, František Plášek, Ing. Luboš Peřina, Jana 
Zmeškalová 

8. členy kontrolního výboru: RNDr. Petr Koiš, Ph.D., Ing. René Schneer 

 

 

 

 

schválilo:     



9. rozpočet města Vracova na rok 2011 jako schodkový takto:  vlastní příjmy 43.723.000 Kč, 
výdaje  53.821.900 Kč, schodek 10.098.900 Kč bude  pokryt financováním -  zůstatkem z roku 
2010 ve výši 220.000 Kč a dotací ve výši 9.878.900 Kč, tj. celkem 10.098.900 Kč 

10. se změnou ve výdajích: 

přesun 100.000 Kč z kap. 740 – výdaje upřesněné v průběhu roku do kap. 716 – kultura a 
společenské organizace na zakoupení knih „Kroje Kyjovska“ 

11. se změnou ve výdajích: 

přesun 90.000 Kč z příspěvku FC Vracov z kap. 716 kultura a sport do kap. 740 výdaje 
upřesněné v průběhu roku 

12. vyhodnocení čerpání výdajů v období rozpočtového provizoria od 1.1.2011 do 2.3.2011 

13. rozpočtový výhled města Vracova do roku 2016 

14. výsledek inventarizace za rok 2010 a to za Město Vracov a jeho příspěvkové organizace VPS, 
MZŠ, MŠ a ZUŠ Vracov 

15. předloženou nabídku společnosti NOEL, s.r.o. ze dne 14.2.2011 varianta č.II. ve věci 
přechodu kabelové televize z analogového na digitální vysílání 

16. měsíční odměny za výkon  funkce člena výboru zastupitelstva nebo komise rady nečlenům 
Zastupitelstva města Vracova ve výši 1.064 Kč 

17. zástupcem města Vracova Jaromíra Repíka na členské schůzi Lesního družstva Osvětimany  

18. pravidla pro uzavírání smluv s fyzickými osobami o možnosti provést stavbu na pozemku ve 
vlastnictví města Vracova  

19. prodej pozemku parc. č. 3104/16 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 panu  XXX                                                                             
Kupní cena: 125,--Kč/m2, celkem: 2.875,--Kč 
 

20. uzavření dohody o úhradě nákladů spojených se zabezpečením nájmu nebytových prostor a 
provozních nákladů obvodní služebny Policie ČR ve Bzenci s Městem Bzenec na dobu 1 roku 

 

 

 

uložilo:  
 

21. vedoucí MKK spolu s předsedou kulturní komise dopracovat potřebné podklady za město 
Vracov pro vydání knihy „Kroje Kyjovska“ 
Termín: 15.3.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


