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

V Ý P I S
usnesení z 22. schůze Rady města Vracova, konané dne 27.9.2007

U s n e s e n í:

Rada bere na    v ě d o m í :

- kontrolu usnesení z minulé rady

- přehled plnění rozpočtu města za období 1-8/2007

- žádost Souboru písní a tanců Vracovjan o projednání programu Zpívání u vánočního stromu

- příkaz k provedení inventarizace majetku města Vracova ke dni 31.10.2007

- žádost FC Vracov o vytvoření nového pracovního místa hospodáře stadionu FC

s     o u h l a s     í :  

- se zahájením stavebních úprav tělocvičny na náměstí Míru za účelem její přestavby na novou 
kuželnu

- na základě  zpracované studie  úpravy  střechy  mateřské  školy   včetně  statického  posouzení 
s realizací  projektu  ve variantě č.  1,  tedy rekonstrukce stávající  ploché střechy pro možnost 
budoucí nástavby

- se  zpracováním změny č.  3  regulačního  plánu  Ernestovská  humna  dle  návrhu  komise  pro 
výstavbu a majetek města

- se  záměrem  prodeje  rozestavěné  stavby  na  pozemcích  parc.č.  606,  607/1  a  607/2  v k.ú. 
Osvětimany

- se záměrem pronájmu pozemku parc.č. 4905/2 v trati Olšíčka v k.ú. Vracov

- se záměrem prodeje  částí  pozemku parc.č.  2052/1  za bytovými domy čp.  1315  a  1316 do 
spoluvlastnictví  majitelům bytů

- s podáním žádosti  o  odkoupení  pozemků  parc.č.  1340/6,  1345/1,  1346/5,  1346/6,  3714/59, 
1350/2, 1351/8, 1351/9, 1356/23, 3710/599 v k.ú. Vracov ul. Skoronská od Pozemkového fondu 
ČR

- se zahájením I. etapy výkupů pozemků pod místními komunikacemi

- s provedením rozpočtových opatření  a to:

č.  5/2007 jímž se rozpočet  upravuje  ve výdajových položkách – oprava účelového  znaku, 
zdroje a nástroje u dotace z Ministerstva zemědělství na přestěhování ZUŠ

č. 6/2007 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 409.000 Kč – z pol.č. 4121 příjem 
dotace na provoz knihovny výši 409.000 Kč do výdajové pol.č. 5011 mzdy knihovna 395.000 Kč 
a nákup knih ve výši 14.000  Kč a úspora  vlastních prostředků ve výši 392.000 Kč, dále do 
pol.č.  5171  oprava silnice  Příční  a  ke  hřbitovu ve  výši  75.000  Kč,  pol.č.  6119  změna č.  2 
územního plánu 65.000 Kč, pol.č. 5137 počítač DPS 27.000 Kč, pol.č. 5137 tabule úřední desky 
40.000 Kč,  pol.č.  5167 školení  odborné způsobilosti  35.000 Kč, pol.č.  5192 rozšíření VO ul. 
Tyršova 50.000 Kč, pol.č.6121 vybavení koupaliště 100.000 Kč

č. 7/2007 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 40.000 Kč – z pol.č. 4122 příjem 
dotace od Jm KÚ pro hasiče ve výši 40.000 Kč do výdajové pol.č. 5137 vybavení hasičů ve výši 
40.000 Kč
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č. 8/2007 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 20.000 Kč – z pol.č. 4122 příjem 
dotace od JmKÚ na kulturní akce ve výši 20.000 Kč do výdajové pol.č. 5169  výdaje na kulturní 
akce u příležitosti 40. výročí města

č. 9/2007 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i ve výdajích o 733.000 Kč a 5.497.800 Kč na 
stavbu sběrného dvora odpadů  – z pol.č. 4213 příjem dotace od SFŽP ve výši 733.800 Kč a 
z pol.č.  4216  příjem  dotace  z EU  ve  výši  5.497.800  Kč  do  výdajové  pol.č.  6121  výstavba 
sběrného dvora  ve výši 733.000 Kč a 5.497.800 Kč 

č.  10/2007 jímž se rozpočet upravuje v příjmech i  ve výdajích o 120.000 Kč – z pol.č.  1211 
příjem vyšší DPH ve výši 120.000 Kč do výdajové pol.č. 5331 příspěvek MŠ Vracov na stavbu 
dětského hřiště ve výši 120.000 Kč

č. 11/2007 jímž se rozpočet upravuje  ve výdajových položkách - oprava § a položky u příspěvku 
Mikroregionu Bzenecko na zpracování PD sportovní haly  ve výši 357.000 Kč

 č. 12/2007 jímž se rozpočet upravuje  ve výdajových položkách - oprava změny účelu využití 
části  schváleného  příspěvku  pro  provoz  MZŠ  Vracov,  kdy   165.600  Kč  bude  použito  na 
zakoupení investice a to objednací box a el. sporák do kuchyně 

u k     l á d á :  

22 - 16 starostovi města předložit zastupitelstvu žádosti o přidělení pozemků v průmyslové zóně  
Padělky s doporučením přidělení firmám Moravia Systems a.s.  a Strojírny Moravia s.r.o.

Termín: 27.9.2007

Zapsala : Sádovská Jana


