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

V Ý P I S

usnesení z   VIII.   zasedání Zastupitelstva města Vracova,  

konaného dne 7.března  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. důvodovou zprávu pořizovatele Městského úřadu v Kyjově odboru stavebního úřadu a územního 
plánování k upravenému návrhu zadání změny č.3 územního plánu Města Vracov a k upravenému 
návrhu zadání změny č.3 regulačního plánu Ernestovská humna ze dne 7.3.2008

4. 4. úpravu rozpočtu města Vracova:

č. 18/2007 přesun mezi položkami MŠ a MZŠ Vracov,

č.19/2007 vyšší daň z příjmu FO 50.000 Kč na zvýšení výdajů kabelové televize,

č. 20/2007 přesun mezi položkami knihovny,

č. 21/2007 příjem za skládky a vynětí ze ZPF 9.000 Kč na zvýšení výdajů MKK – vodné, nájemné a 
SOZ – výdaje na gratulace,

č. 22/2007 přesun mezi položkami bytového hospodářství,

č. 23/2007   vyšší  příjem  DPH  o  281.000 Kč použít na opravu a údržbu veřejného osvětlení 
38.000 Kč,  zvýšení příspěvku  VPS  Vracov   150.000  Kč a vybavení sběrného dvora odpadů 
93.000 Kč

č. 24/2007 dotace 153.200 Kč od úřadu práce na VPP jako příspěvek VPS Vracov,

č. 25/2007 vyšší daň z příjmu FO 37.000 Kč  použito na vyšší výdaje DPS Vracov – příspěvek 
Charitě Kyjov na rozvoz obědů a vrácení přeplatků za plyn při vyúčtování topné sezóny,

č. 26/2007 vyšší daň z příjmu FO 14.000 Kč použita na zvýšené výdaje hasičů – zakoupení 2 ks 
autobaterii,

č. 27/2007 jimž se provádí přesun mezi položkami kapitoly správa,

č. 28/2007 jimž se provádí přesun mezi § 3639 a 3725,

č. 29/2007 snížení příjmu z DPH a snížení příspěvku Mikroregionu Bzenecko o 136.800 Kč

kterými se zvyšují vlastní příjmy o 254.200 Kč – vyšší příjem daně z příjmu fyzických osob, vyšší 
příjem daně z přidané hodnoty, poplatky za skládky, za vynětí ze zemědělského půdního fondu a 
dotace o 153.200 Kč – dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné práce.

Celková úprava rozpočtu města Vracova na rok 2007:

vlastní příjmy 41.383.200 Kč, výdaje 52.629.300 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji – schodek ve výši 
11.246.100 Kč je pokryt financováním – zůstatkem z roku 2006 ve výši 480.000 Kč a dotacemi 
10.766.100 Kč
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s ch v a l u j e:

5. rozpočet města Vracova na rok 2008 jako schodkový takto: vlastní příjmy 43.230.000 Kč, výdaje 
46.947.600 Kč, schodek 3.717.600 Kč bude pokryt financováním – zůstatkem z roku 2007 ve výši 
2.027.000 Kč a dotací ve výši 1.690.600 Kč, tj. celkem 3.717.600 Kč

6. vyhodnocení čerpání výdajů v období rozpočtového provizoria od 1.1.2008 do 29.2.2008

7. rozpočtový výhled města Vracova do roku 2013

8. po seznámení se s důvodovou zprávou pořizovatele upravený návrh Zadání Změny č.3 územního 
plánu Města Vracov

9. po seznámení se s důvodovou zprávou pořizovatele upravený návrh Zadání Změny č.3 regulačního 
plánu Vracov Ernestovská humna

10. kupní  ceny  za pozemky  v k.ú.  Vracov, a  to  stavební  pozemky 118 Kč/m 2   a ostatní pozemky 48 
Kč/m 2 

11. prodej pozemků v ul. Hlinická (v areálu mechanizačního střediska) parc.č. 4405/8 – ostatní plocha o 
výměře 110 m 2  a pozemku parc.č. 4405/9 – ostatní plocha o výměře 383  m 2  v obci a k.ú. Vracov 
společnosti VSV, a.s. Vracov 

12. odkoupení části pozemku parc.č. 195 a 196 – zahrada v k.ú. Vracov v trati za základní školou

s o u h l a s í:

13. s uskutečněním další schůzky zastupitelstva města v prostorách školy k řešení problémů s vedením 
školy a pedagogickými pracovníky

u k l á d á:

14. radě města zabývat se problémem hasičské zbrojnice  (nová budova, materiální vybavení, zásahová 
technika, parkování)

Termín do 30.6.2008

15. radě města prověřit možnost financování oprav  budov úvěrem

Termín do 30.6.2008

Zapsala: Sádovská Jana


