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

V Ý P I S 

usnesení z XVII. zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 12. června 2009  

 

 

U s n e s e n í:  

 

Zastupitelstvo města 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 2008 vypracovanou ověřovatelem  KAMA – AUDIT spol. s r.o., auditorskou  společností 

4. stanovisko finančního výboru k hospodaření města Vracova  za r. 2008 

 

 

schvaluje:     

5. po projednání závěrečného účtu města Vracova za rok 2008 souhlasí s hospodařením města 
Vracova za rok 2008 bez výhrad 

6. 1. úpravu rozpočtu města Vracova: 

a. rozp.opatření: 

• č. 1/2009 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 433.000 Kč,           

• č. 2/2009 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 51.900 Kč,           

• č. 3/2009 jímž se rozpočet upravuje v příspěvku MZŠ, přesun 65.500 Kč z provozních 
prostředků do fondu investičního, 

• č. 4/2009 jímž se rozpočet upravuje snížením v příjmech i ve výdajích  u všech kapitol i 
kapitálových výdajů   o 4.140.500 Kč           

b. rozpočet města Vracova na rok 2008 zůstává jako schodkový:                                      
vlastní příjmy 42.185.000 Kč, výdaje  49.849.100 Kč, rozdíl – schodek ve výši 
7.664.100 Kč mezi   příjmy a výdaji bude  pokryt financováním -  zůstatkem z  roku 
2008 ve výši 4.840.000 Kč a dotacemi ve výši 2.824.100 Kč 

 

7. dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 27.3.1992 (opravné znění účinné ode dne 1.1.2006) 
příspěvkové organizace  Města Vracova – Veřejně prospěšné služby  Vracov,  Vypálená 622 

8. prodej pozemku v ul. Jana Husa parc.č. 711/1 – zastavěná  plocha a nádvoří o výměře 44 m2 

v obci a k.ú. Vracov XX XXX za kupní cenu 123,- Kč/m2 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 


