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

V Ý P I S

usnesení z   X.   zasedání Zastupitelstva města Vracova,  

konaného dne 13. června  2008

U s n e s e n í:

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

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 
2007 vypracovanou ověřovatelem  KAMA – AUDIT spol. s r.o., auditorskou  společností

4. stanovisko finančního výboru k hospodaření města Vracova  za r. 2007

5. zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva za rok 2007

6. informaci o výstavbě Domu s pečovatelskou službou Vracov

7. informaci   k problematice   Jednotky  sboru  dobrovolných  hasičů  (výstavba  hasičské  zbrojnice, 
materiální a technické vybavení a parkování hasičské cisterny)

s ch v a l u j e:

8. po  projednání  závěrečného  účtu  města  Vracova  za  rok  2007,  souhlasí  s hospodařením  města 
Vracova za rok 2007  bez výhrad

9. 2. úpravu rozpočtu města Vracova:

a. rozp.opatření:

• č. 2/2008 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 600.000 Kč,          

• č. 3/2008 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 422.000 Kč,          

• č. 4/2008 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 136.750 Kč,             

b. rozpočet města  Vracova na rok 2008 zůstává jako schodkový: vlastní příjmy 43.966.800 Kč, 
výdaje  48.106.400 Kč, rozdíl – schodek ve výši 4.139.600 Kč mezi   příjmy a výdaji bude 
pokryt financováním -  zůstatkem z  roku 2007 ve výši 2.027.000 Kč a dotacemi ve výši 
2.112.600 Kč tj. celkem 4.139.600 Kč

10. v   souladu  s ustanovením §  44  písm.  a),  d)  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním plánování  a 
stavebním řádu (stavební zákon),  ve znění  pozdějších předpisů,  pořízení změny č.  4 územního 
plánu města Vracov, která bude zahrnovat 27 změn (4.01 – 4.27). 

11. výsledek inventarizace za rok 2007, a to za Město Vracov a jeho příspěvkové organizace VPS, MZŠ, 
MŠ a ZUŠ Vracov

12. účinnost dodatku č. 2 ke zřizovací listině ze dne 1.9.1995 (opravné znění účinné ode dne 1.1.2006) 
příspěvkové organizace  Města Vracova – Základní umělecká škola Vracov, náměstí Míru 48 ke dni 
1.8.2008

13. odkoupení pozemku parc.č.  1345/2 kultura orná o výměře 39 m2 v k.ú. Vracov ul. Skoronská od 
Pozemkového fondu ČR

14. zahájení III. etapy výkupů pozemků v ulicích města Vracova za kupní cenu 10,- Kč /m2  

15. prodej pozemku v ul. Olšíčská parc.č. 3561 – ostatní  plocha  o výměře 354 m2 v obci a k.ú. Vracov 
manželům XXXX za kupní cenu 48,- Kč/m2
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n e s ch v a l u j e:

16. snížení ceny za prodej pozemků v ul. Hlinická (v areálu mechanizačního střediska)  parc.č. 4405/8 – 
ostatní  plocha  o výměře 110 m2 a pozemku parc.č. 4405/9 – ostatní plocha o výměře 383 m2 v obci 
a k.ú. Vracov společnosti VSV, a.s. Vracov ze 150,- Kč/m2 na 48,- Kč/m2

17. snížení ceny za prodej pozemku  v průmyslové zóně lokalitě Padělky parc.č. 3731/113 – orná půda o 
výměře 175 m2  v obci a k.ú. Vracov  XX XXX ze 150,- Kč/m2  na 57,- Kč/m2 s tím, že je uzavřená 
smlouva o smlouvě budoucí

Za správnost výpisu: Jana Sádovská


