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

 

V Ý P I S 

usnesení z XVIII.  zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 7.3.2014  

 

U s n e s e n í:  

Zastupitelstvo m ěsta Vracova:  

bere na v ědomí:  

1. kontrolu usnesení z minulého ZM 
 

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

3. zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení Zastupitelstva města Vracova za r. 2013 
 

4. 6. úpravu rozpočtu města Vracova, rozpočtová opatření   č. 64/2013  až  č. 82/2013  
Celková úprava rozpočtu města Vracova na rok 2013:                                       
vlastní příjmy: 65.933.400 Kč, výdaje: schválený rozpočet včetně splátek úvěrů 51.820.000 Kč, 
výdaje po 6. úpravě rozpočtu 65.933.400 Kč   
 

5. informaci o správě lesního hospodářství v roce 2013 
 

6. postup při pořízení a obsah zadání Územní studie „Borová“ 
 

7. informaci o nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

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. výsledek inventarizace za rok 2013 a to za Město Vracov a jeho příspěvkové organizace VPS, 
MZŠ, MŠ a ZUŠ Vracov 
 

10. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod  
pro projekt s názvem „Výstavba víceúčelového hřiště v areálu Masarykovy základní školy Vracov“ 
reg.č. CZ.1.11/3.3.00/36.01476 mezi Městem Vracov a Regionální radou regionu soudržnosti 
Jihovýchod  
 

11. uzavření Smlouvy č. 9414000287/159315 o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Vracov a společností 
RWE GasNet s. r. o. (název stavby: SOBS Vracov – p. č. 3731/115 aj., STL plynovod a přípojky 
1OM SOVO) za celkovou kupní cenu 359.000 Kč 
 

12. uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parc.č. 3714/70 – vodní plocha o výměře 211 m2 

v obci a k. ú. Vracov od XXX za kupní cenu 30 Kč/m2 včetně úhrady daně z nabytí nemovitosti 

 

 

 



Stránka 2 z 2 

 

13. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, kterou XXX jako 
vlastník (služebných) pozemků parc. č. 3714/65 – vodní plocha a 3714/243 – vodní plocha v obci 
a k. ú. Vracov zřizuje ve prospěch vlastníka panujících pozemků parc. č. 1354/1 a 1354/80 v obci 
a k. ú. Vracov Města Vracova služebnost inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění (uložení) 
a provozování kanalizačního potrubí „Využití odpadní prací vody k závlaze areálu letního 
koupaliště Vracov“ a dále právo vstupu oprávněných nebo jimi pověřených fyzických a 
právnických osob na výše uvedené pozemky, jakož i vjezd, použití a odjezd motorových vozidel a 
mechanických strojů na výše uvedené pozemky při provádění potřebných oprav, údržby, 
rekonstrukce, kontroly či odstranění kanalizačního potrubí, to vše za jednorázovou úplatu ve výši 
celkem 1.000 Kč  

14. souhlas s podáním žádosti MZŠ Vracov o dotaci na „Preventivní programy realizované školami a 
školskými zařízeními v roce 2014“ 

 

 

neschválilo:  

15. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení 
předkupního práva věcného k pozemkům parc.č. 3731/36, 3731/37, 3731/38 a 3731/39 v k.ú. 
Vracov mezi Městem Vracov a společností RENOL CZ, s.r.o., kterým dojde k prodloužení 
dohodnutých termínů plnění o 2 roky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 


