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

 

V Ý P I S 

usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 22.3.2013  

U s n e s e n í:  

Zastupitelstvo města Vracova: 

bere na v ědomí:  

1. kontrolu usnesení z minulého ZM 

2. zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města 

3. 5. úpravu rozpočtu města Vracova, rozpočtová opatření č. 40/2012  až  č.58/2012  

Celková úprava rozpočtu města Vracova na rok 2012:                                       
vlastní příjmy: 53.087.900 Kč, výdaje: schválený rozpočet včetně splátek úvěrů 51.101.100 Kč, 
výdaje po 5. úpravě rozpočtu 53.087.900 Kč   

4. informaci o záměru společnosti RUKO CZ a.s. postavit výrobní halu v průmyslové zóně Padělky  

5.  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015 

6. návrh Programu kastrace koček a kocourů na území města Vracova pro rok 2013 

7. návrh konceptu územní studie Olšíčka  

 

 

schválilo:     

8. 1. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 1 - 4: 

Rozpočet města Vracova na rok 2013:                                       
vlastní příjmy: 54.258.500 Kč, výdaje: schválený rozpočet včetně splátek úvěrů 51.820.000 Kč, 
výdaje po 1. úpravě rozpočtu 54.258.500 Kč   

9. účetní závěrku města Vracova za rok 2012, při které nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

10. výsledek inventarizace za rok 2012 a to za Město Vracov a jeho příspěvkové organizace VPS, 
MZŠ, MŠ a ZUŠ Vracov 

11. Obecně závaznou vyhlášku města Vracova č. 1/2013, o odchylném stanovení doby nočního klidu 

12. poskytnutí dotace ve výši 91.200,- Kč Nemocnici Kyjov, p. o., Strážovská 1247, Kyjov jako dar pro 
rozvoj zdravotnictví. Dotace bude poskytnuta výhradně na zakoupení nového sanitního vozu.  

13. přijetí darování nemovitostí – stavby čp. 1620 – občanská vybavenost na pozemku parc. č. 
2032/2, stavby občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 2034/26 a stavby občanské 
vybavenosti na pozemku parc. č. 2034/58 v areálu stadionu   v obci a k. ú. Vracov od FC Vracov 
o. s., IČO 64479439, Tyršova 1620, Vracov 

14. prodej pozemku parc. č. 3307/5 – lesní pozemek o výměře 20 m2 v obci a k. ú. Vracov manželům 
XXX a XXX za kupní cenu 50,-Kč/m2 
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15. kupní smlouvu o převodu pozemku parc. č. 3396/2 – ostatní plocha o výměře 92 m2, který vznikl 
geometrickým plánem č. 2090-291/2012 z pozemku parc. č. 3396 v obci a k. ú. Vracov, manželům 
XXX a XXX dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 28.11.2012 za dohodnutou kupní cenu 
800,-Kč/m2 

16.  výkup pozemku parc. č. 3731/11 – orná půda o výměře 1610 m2 v obci a k. ú. Vracov od XXX a 
dále pozemku parc. č. 3731/12 – orná půda o výměře 785 m2, pozemku parc. č. 3731/13 – orná 
půda o výměře 387 m2, pozemku parc. č. 3731/14 – orná půda o výměře 420 m2, pozemku parc. 
č. 3731/15 – orná půda o výměře 877 m2, pozemku parc. č. 3731/16 – orná půda o výměře 771 m2 
a pozemku parc. č. 3731/17 – orná půda o výměře 786 m2 v obci a k. ú. Vracov od manželů XXX a 
XXX vše za kupní cenu 50,-Kč/m2 (celková výměra 5636 m2, 281.800,-Kč) s tím, že Město Vracov 
dále prodávajícím uhradí částku 144.230,-Kč dle znaleckého posudku č. 830-05/2013 za porosty 
nacházející se na uvedených pozemcích a daň z převodu nemovitostí 

17. zařazení správního území města Vracov do území působnosti Integrované strategie území MAS 
Kyjovské Slovácko na období 2014-2020 realizované místní akční skupinou Kyjovské Slovácko 
v pohybu 

18. poskytnutí bezúročné půjčky FC Vracov o.s., IČO 64479439  v celkové výši 90.000 Kč s dobou 
splatnosti do konce roku 2015 

 

 

uložilo:  

 

19. starostovi města pokračovat v jednání se společností RUKO CZ a.s. s tím, že záměr výstavby 
výrobní haly v průmyslové zóně Padělky bude ze strany města Vracova podporován  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


