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

 

V Ý P I S 

usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 12. b řezna 2010 

 

 

 

U s n e s e n í:  

 

Zastupitelstvo města bere na v ědomí:  

1. kontrolu usnesení ze ZM konaných dne 26.11.2009 a 17.12.2009 
2. zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města 
3. 5. úpravu rozpočtu města Vracova: 

rozpočtová opatření:  
č. 27/2009 přesun mezi položkami v kapitole komunikace,                                          
č.28/2009 zvýšený příjem DPH o 86.000 Kč použit na úhradu el. energie za ČOV a 
opravu vodojemu, 
č. 29/2009 zvýšený příjem DPH o 18.000 Kč použit na poradenské služby MZŠ, 
č. 30/2009 vyšší příjem ze vstupného kina 18.000 Kč použit na zvýšené výdaje kina, 
č. 31/2009 přesun mezi položkami knihovny, 
č. 32/2009  zvýšený příjem za rozhlas a TKR o 12.000 Kč o vyšší příjem DPH o 18.000 Kč 
použit na opravu rozhlasu, příjem za znečištění ovzduší 6.000 Kč na zvýšené výdaje 
Vracovského zpravodaje,                                                                                                                  
č. 33/2009  příjem pojistného 254.000 Kč na opravu parket MKK, vyšší  příjem DPH o 
111.000 Kč na vyšší výdaje  na opravu MKK a náklady na kulturní akce,                                                               
č. 34/2009  přesun mezi položkami SOZ,                                                                                                  
č. 35/2009 přesun mezi položkami sportovního zařízení,                                                           
č. 36/2009 přesun mezi položkami DDM a dětského hřiště Borová a Luční,                                                       
č. 37/2009 přesun mezi položkami bytového hospodářství,                                                                                                                         
č. 38/2009 přesun mezi položkami nebytové hospodářství, 
č. 39/2009 přesun mezi položkami komunálních služeb – odpadové hospodářství, 
č. 40/2009 zvýšený příjem DPH o 56.000 Kč použit na úhradu energií DPS a přesun 
mezi položkami, 
č. 41/2009 přesun mezi položkami městská policie, 
č. 42/2009 snížení výdajů správy a zvýšení výdajů na el. energii hasičské zbrojnice o 
53.200 Kč, přesun mezi položkami hasičů,  
č. 43/2009 přesun mezi položkami v rámci kapitoly správa, splátky půjček  ze sociálního 
fondu 16.000 Kč použity na úhradu výdajů ze sociálního fondu, 
č. 44/2009 vratka dotace na Czech Point ve výši 8.500 Kč, snížení výdajů na pořízení 
výpočetní techniky  Czech Point, 
č. 45/2009  přesun mezi položkami správy a knihovny,                                                                                                             
kterými se provádějí přesuny výdajů mezi jednotlivými paragrafy, položkami a v rámci 
jednotlivých kapitol. 

Celková úprava rozpočtu města  Vracova na rok 2009:                                                 
vlastní příjmy 41.970.200 Kč, výdaje  65.815.600 Kč, rozdíl mezi  příjmy a výdaji – 
schodek ve výši 23.250.200 Kč je   pokryt financováním - zůstatkem z roku 2008 ve výši 
4.840.000 Kč, úvěry ve výši 9.800.000 Kč, krátkodobou půjčkou ve výši 1.000.000 Kč  a 
dotacemi ve výši 7.610.200 Kč 

 

 

 



schvaluje:     

4. rozpočet města Vracova na rok 2010 jako schodkový takto: vlastní příjmy 46.466.000 Kč, 
výdaje  50.792.200 Kč, schodek 4.326.200 Kč bude  pokryt financováním -  zůstatkem z roku 
2009 ve výši 149.400 Kč a dotací ve výši 4.177.200 Kč, tj. celkem 4.326.200 Kč 

5. vyhodnocení čerpání výdajů v období rozpočtového provizoria od 1.1.2010 do 12.3.2010 

6. rozpočtový výhled města Vracova do roku 2015 

7. výsledek inventarizace za rok 2009 a to za Město Vracov a jeho příspěvkové organizace VPS, 
MZŠ, MŠ a ZUŠ Vracov 

8. dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 27.3.1992 příspěvkové organizace Veřejně prospěšné 
služby Vracov, Vypálená 622 

9. dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 1.9.1995 příspěvkové organizace Základní umělecká 
škola Vracov, náměstí Míru 48 

10. vzdání se práva a prominutí pohledávky ve výši 31.874,- Kč z účetnictví příspěvkové 
organizace Veřejně prospěšné služby Vracov, Vypálená 622 vůči Martinovi Ferencovi, 
Fučíkova 170, 742 45 Fulnek 

11. kupní ceny za pozemky v k.ú. Vracov a to stavební pozemky 125 Kč/ m2 a ostatní pozemky 50 
Kč/m2 a to vzhledem k novele vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. a 
vyhlášky č. 460/2009 Sb., která je v platnosti od 1. 1. 2010. 

12. výkup pozemků, které dotváří areál hřbitova od p. Vratislava Fišera, Skalica, Slovensko,  
537/3   zastavěná plocha a nádvoří   190 m2 
537/4  zastavěná ploch a nádvoří  18 m2 
4018/2  ostatní plocha    48 m2 
4018/3  ostatní plocha    61 m2 
4022/3  orná půda    92 m2 
4023/1  orná půda    136 m2 
4025/2  ostatní plocha    45 m2 
4025/19 ostatní plocha    38 m2 
Celkem: 628 m2 
Kupní cena: 10,- Kč/m2, celkem: 6.280,-Kč 

13. přijetí daru pozemků, které se nachází mimo zastavěnou část obce od p. Vratislava Fišera, 
Skalica, Slovensko,  

3961/39 orná půda  12 m2 
3961/40 orná půda  23 m2  
3961/41 orná půda  20 m2 
3963/45 ostatní plocha  7 m2 
3963/46 ostatní plocha  6 m2 
Celkem: 68 m2 

14. prodej pozemku parcelní číslo 2751/2 – ostatní plocha o výměře 130 m2 paní XXX, Vracov  za 
1,- Kč. Cena pozemku je stanovena odchylně od ceny obvyklé z důvodu zmírnění některých 
majetkových křivd, neboť pozemek byl v roce 1992 chybně převeden Okresním podnikem 
služeb Hodonín  do správy Městského úřadu Vracov, přestože měl být vydán oprávněným 
osobám ve smyslu zákona č. 403/1990 Sb. 

15. prodej pozemků v lokalitě Padělky u Slokova parc. č. 3731/40 – orná půda o výměře 413 m2, 
parc. č. 3731/41 – orná půda o výměře 446 m2, parc. č. 3731/42 – orná půda o výměře 382 
m2, parc. č. 3731/43 – orná půda o výměře 436 m2, parc. č. 3731/44 – orná půda o výměře 
369 m2, parc. č. 3731/45 – orná půda o výměře 461 m2, parc. č. 3731/46 – orná půda o 
výměře 432 m2, parc. č. 3731/47 – orná půda o výměře 505 m2, parc. č. 3731/48 – orná půda 
o výměře 442 m2, parc. č. 3731/49 – orná půda o výměře 400 m2, parc. č. 3731/50 – orná 
půda o výměře 472 m2, parc. č. 3731/51 – orná půda o výměře 422 m2, parc. č. 3731/53 – 
orná půda o výměře 616 m2, parc. č. 3731/101 – orná půda o výměře 820 m2, parc. č. 
3731/102 – orná půda o výměře 344 m2, parc. č. 3731/103 – orná půda o výměře 400 m2, 



parc. č. 3731/104 – orná půda o výměře 371 m2 společnosti Moravia Systems a.s. se sídlem 
Brněnská 3497, 695 01 Hodonín. Celkem: 7.731 m2, kupní cena: 150,-Kč/m2, celkem: 
1.159.650,-Kč 

16. prodej pozemků v lokalitě Padělky u Slokova parc. č. 3731/90 – orná půda o výměře 39 m2, 
parc. č. 3731/91 – orná půda o výměře 280 m2, parc. č. 3731/92 – orná půda o výměře 328 
m2, parc. č. 3731/93 – orná půda o výměře 361 m2, parc. č. 3731/105 – orná půda o výměře 
345 m2, parc. č. 3731/106 – orná půda o výměře 362 m2, parc. č. 3731/107 – orná půda o 
výměře 303 m2, parc. č. 3731/108 – orná půda o výměře 339 m2, parc. č. 3731/109 – orná 
půda o výměře 281 m2, parc. č. 3731/110 – orná půda o výměře 344 m2 a parc. č. 3731/111 – 
orná půda o výměře 316 m2 společnosti RENOL CZ s.r.o. se sídlem Okružní 348, 696 42 
Vracov. Celkem: 3.298 m2, kupní cena: 150,- Kč/m2, celkem: 494.700,- Kč 

17. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva 
věcného  pozemků parc. č. 3731/36, 3731/37, 3731/38 a 3731/39 v průmyslové zóně Padělky 
u Slokova se společností RENOL CZ s.r.o. 

18.  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě  pozemku parc. č. 4417/29 – ostatní plocha o 
výměře 54 m2 v lokalitě sklepy Cihelná s manžely XXX, s podmínkou, že stavebníci předloží 
Městu Vracov pravomocné stavební povolení nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy a dále 
s tím, že k uzavření této smlouvy o budoucí kupní smlouvě dojde nejpozději do 3 měsíců od 
schválení smlouvy zastupitelstvem 

19. ukončení členství Města Vracova v Mikroregionu Bzenecko 

 

 

 
ukládá :  

20. starostovi Města Vracova projednat s vedením VPS Vracov zálohování plateb za služby, 
neodkladně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 
 


