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

 

V Ý P I S 

usnesení z XIV. zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 6. b řezna 2009 

 

 

 

U s n e s e n í:  

 

Zastupitelstvo města bere na v ědomí:  

1. kontrolu usnesení z minulého ZM 

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

3. informaci úřadu územního plánování k pořizovaným změnám územního a regulačního plánu 

4. 5. úpravu rozpočtu města Vracova: 

rozpočtová opatření:  

č. 31/2008 přesun mezi položkami investice a opravy v kapitole komunikace, 

č. 32/2008 přesun mezi položkou provozní výdaje a investiční výdaje u MZŠ,                                                                  
č. 33/2008 přesun mezi položkami v kapitole kultura a sport,                                                               
č. 34/2008  snížení o 36.000 Kč u opravy bazénu a zvýšení položky vodné a plyn u bytového 
hospodářství,    

č.35/2008 přesun mezi položkami nebytového hospodářství – budovy města,                                           
č.36/2008 snížení o 298.000 Kč u opravy bazénu a zvýšení položky likvidace komunálního 
odpadu,vybavení a provoz sběrného dvora,                                                                                               
č.37/2008 přesun mezi položkami DPS,                                                                                                                 
č. 38/2008 přesun mezi položkami v rámci kapitoly správa, snížení o 308.000 Kč u opravy 
bazénu o zvýšení na odvody zdravotního a sociálního pojištění (ke zvýšení došlo v důsledku 
nově zavedeného způsobu výpočtu v r. 2008), přesun mezi položkami hasičů a městské 
policie, 

kterými se provádějí přesuny výdajů mezi jednotlivými paragrafy, položkami a v rámci 
jednotlivých kapitol. 
Celková úprava rozpočtu města Vracova na rok 2008:   

vlastní příjmy 46.489.000 Kč, výdaje 52.187.100 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji – schodek ve 
výši 5.698.100 Kč je pokryt financováním - zůstatkem z roku 2007 ve výši 2.027.000 Kč a 
dotacemi ve výši 3.671.100 Kč 

 

 

 

schvaluje:   

5. rozpočet města Vracova na rok 2009 jako schodkový takto: vlastní příjmy 46.325.500 Kč, výdaje  
53.504.700 Kč, schodek 7.179.200 Kč bude  pokryt financováním -  zůstatkem z roku 2008 ve výši 
4.840.000 Kč a dotací ve výši 2.339.200 Kč, tj. celkem 7.179.200 Kč 

6. vyhodnocení čerpání výdajů v období rozpočtového provizoria od 1.1.2009 do 28.2.2009 

7. rozpočtový výhled města Vracova do roku 2014 

8. výsledek inventarizace za rok 2008 a to za Město Vracov a jeho příspěvkové organizace VPS, MZŠ,  

MŠ a ZUŠ Vracov 
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9. podání žádosti o finanční podporu na pořízení upgrade a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
z Integrovaného operačního programu „Czech POINT obcím“ 

10. kupní ceny za pozemky v k.ú. Vracov, a to stavební pozemky 123 Kč/ m2 a ostatní pozemky 49 Kč/m2 

11. přijetí  daru nemovitého majetku, a to pozemků v k.ú. Vracov parc.č. 313, 1075/1, 1075/2, 1154/2, 
1155/1, 1193, 2769, 2771, 2772, 2773, 2774, 3421/3, 3421/5, 3421/6 a 4844/5 z vlastnictví  
Jihomoravského kraje do vlastnictví Města Vracova  

12. poskytnutí daru nemovitého majetku, a to pozemků v k.ú. Vracov parc.č. 1198/1, 231/1, 3420/1, 
3420/5, 3420/6 a 3420/10 z vlastnictví Města Vracova do vlastnictví Jihomoravského kraje  

13. směnu  pozemku parc. č. 2422/2 – ostatní plocha o výměře 1 m2 z majetku města Vracova za 
pozemek parc. č. 2397/2 – ostatní plocha o výměře 2 m2 od XX XXX 

14. prodej pozemku parc. č. 4423/4 – orná půda o výměře 113 m2 za sklepy v ul. Cihelná XX XXX 

15. prodej pozemku parc. č. 3107/8 – zastavěná plocha o výměře 23 m2 pod garáží v ul. Úzká majitelům 
garáže manželům XX a XX XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala|: Jana Sádovská 


