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

 

V Ý P I S 

usnesení z XXIII. zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 11. června 2010  

 

 

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 
2009 vypracovanou ověřovatelem  KAMA – AUDIT spol. s r.o., auditorskou  společností 

4. stanovisko finančního výboru k hospodaření města Vracova za r. 2009 

5. plnění příjmů a výdajů za období 1-5/2010 

 

 

schvaluje:     
 

6. po projednání závěrečného účtu města Vracova za rok 2009 souhlasí s hospodařením města 
Vracova za rok 2009  bez výhrad 

7. 1. úpravu rozpočtu města Vracova: 

a. rozp.opatření: 

• č. 1/2010 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 131.200 Kč,           

• č. 2/2010 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 54.900 Kč,           

• č. 3/2010 jímž se rozpočet upravuje v příspěvku VPS zvýšením o 29.200 Kč a snížením výdajů 
v kap. 716 kultura o 29.200 Kč, 

• č. 4/2010 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 125.000 Kč           

b. rozpočet města Vracova na rok 2010 zůstává jako schodkový:                                      
vlastní příjmy 46.780.200 Kč, výdaje  51.252.700 Kč, rozdíl – schodek ve výši 4.472.500 
Kč mezi   příjmy a výdaji bude  pokryt financováním -  zůstatkem z  roku 2009 ve výši 
149.400 Kč a dotacemi ve výši 4.323.100 Kč 

 

8. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, Požární řád obce 

9. přijetí daru pozemků od RNDr. Jiřího Peloucha, Praha 5: 
- v areálu koupaliště: 
id. ½ pozemku parc. č. 1354/20 – ostatní plocha o výměře celkem 185 m2 
id. ½ pozemku parc. č. 1354/26 - ostatní plocha o výměře celkem 80 m2 
 
- ostatní pozemky v k. ú. Vracov: 
id. ½ pozemku parc. č. 3714/90 – vodní plocha o výměře celkem 99 m2 
id. ½ pozemku parc. č. 4731/91 – orná půda o výměře celkem 951 m2 
id. ½ pozemku parc. č. 4872/3 – lesní pozemek o výměře celkem 3719 m2 



10. směnu pozemků mezi Městem Vracov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, směnou smlouvou: 
- směna pozemku parcelní číslo 230/3 – ostatní plocha o výměře 4 m2, pozemku parcelní číslo 
230/4 – ostatní plocha o výměře 100 m2, pozemku parcelní číslo 231/2 – ostatní plocha o výměře 
39 m2, pozemku parcelní číslo 312/2 – ostatní plocha o výměře 140 m2, pozemku parcelní číslo 
357/2 – ostatní plocha o výměře 128 m2, pozemku parcelní číslo 798/2 – ostatní plocha o výměře 
104 m2, pozemku parcelní číslo 798/3 – ostatní plocha o výměře 2 m2, pozemku parcelní číslo 
855/2 – ostatní plocha o výměře 2 m2, pozemku parcelní číslo 855/3 – ostatní plocha o výměře 
120 m2, pozemku parcelní číslo 855/4 – ostatní plocha o výměře 44 m2, pozemku parcelní číslo 
857/2 – ostatní plocha o výměře 53 m2 zapsaných na LV 10 001 pro obec a k.ú. Vracov z majetku 
Města Vracova do majetku ŘSD ČR 
a 
směna pozemku parcelní číslo 3742/4 – ostatní plocha o výměře 49 m2, pozemku parcelní číslo 
3742/9  - ostatní plocha o výměře 621 m2, pozemku parcelní číslo 4833/2  - ostatní plocha o 
výměře 1 m2 zapsaných na LV č. 2956 pro obec a k. ú. Vracov z majetku ČR – Ředitelství silnic a 
dálnic ČR do majetku Města Vracova. 

 
11. bezúplatný převod pozemků parc. č. 125/5 – ostatní plocha o výměře 5 m2, pozemku parc. č. 

314/7 – ostatní plocha o výměře 126 m2, pozemku parc. č. 1137/2 – ostatní plocha o výměře 67 
m2, pozemku parc. č. 1356/54 – ostatní plocha o výměře 67 m2 a id. ½ pozemku parc. č. 1356/47 
– ostatní plocha o výměře 69 m2 z majetku ČR – příslušnost práva hospodaření s majetkem státu 
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Města Vracova 

12. se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc.č. 2347 ostatní plocha (účelová komunikace 
podél lesa) za stanovených podmínek radou města (11.6.2010) 

13. realizaci projektu „Zavedení separace biologických odpadů“ a současně rozhodlo o podání žádosti 
o dotaci z Operačního programu životní prostředí. Obsahem projektu je pořízení 
shromažďovacích nádob na separaci biologicky rozložitelných odpadů. Žádost bude podána 
v rámci další řádné výzvy OPŽP, prioritní osa 4.1, předpokládaný termín říjen – listopad 2010. 
Dále zastupitelstvo tímto usnesením pověřuje starostu města zadáním přípravy výše uvedeného  
projektu a zpracování příslušné žádosti o dotaci 

14. 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.5 územního plánu města 
Vracov, která zahrnuje možnost výstavby fotovoltaické elektrárny na soukromých pozemcích trati 
Planý, za předpokladu úhrady nákladů na pořízení změny navrhovateli XXX 

 

neschvaluje:     

15. zveřejnění záměru prodeje  pozemků parc.č. 4899/1, 4898/1, 4905/2, 4906, 4907 a 4908/1 o 
celkové výměře 4,0249 ha v lokalitě Olšíčka - průmyslová zóna 

 
ukládá :  

16. starostovi města svolat mimořádné zastupitelstvo ve věci stanovení koeficientu daně z nemovitosti 
pro rok 2011 

Termín: do 31.7.2010 
 

 

 

 

 

 

 
 

Zapsala: Jana Sádovská 
 


