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

 

V Ý P I S  

 
usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 18.3.2016 

v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vracově   

 

Zastupitelstvo města Vracova: 

bere na vědomí: 

1. kontrolu usnesení z minulého ZM 
2. zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města 
3. 5. úpravu rozpočtu města Vracova, rozpočtová opatření č. 66 až č. 88  

Celková úprava rozpočtu města Vracova na rok 2015:                                       

vlastní příjmy po úpravě č. 5: 93.648.300 Kč, výdaje: schválený rozpočet 76.205.100 Kč, 

výdaje po 5. úpravě rozpočtu 93.648.300 Kč    

ruší: 

4. usnesení č. 18 ze VII. zasedání Zastupitelstva města Vracova ve věci uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy v  souladu s ust.  § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí dotace Městu Kyjov ve výši 79.928 Kč jako podíl Města Vracova na 
spolufinancování Minimální sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností 

schválilo:     

5. v  souladu s ust.  § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Městu Kyjov ve výši 79.850 Kč 
jako podíl Města Vracova na spolufinancování Minimální sítě sociálních služeb ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností 

6. zařazení stavby „Multifunkční mobilní kluziště Vracov“ do rozpočtu města na rok 2016 s tím, 
že náklad na realizaci ve výši cca 6 milionů Kč vč. DPH bude pokryt z kap. 740 výdaje 
upřesněné v průběhu roku 

7. 1. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 1 - 8: 
Rozpočet města Vracova na rok 2016:                              

vlastní příjmy po úpravě č. 1: 78.631.100 Kč, výdaje: schválený rozpočet 78.555.000 Kč, 

výdaje po 1. úpravě rozpočtu 78.631.100 Kč   

8. výsledek inventarizace za rok 2015 a to za Město Vracov a jeho příspěvkové organizace VPS, 
MZŠ, MŠ a ZUŠ Vracov 

9. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 1.9.1995 (opravnému  znění účinnému ode dne 
1.1.2006) příspěvkové organizace Města Vracova – Základní umělecká škola Vracov, náměstí 
Míru 48 

10. uzavření kupní smlouvy o koupi pozemku parc. č. 1154/69 – vodní plocha o výměře 14 m2 
v obci a k. ú. Vracov od XXX za kupní cenu 30 Kč/m2, celkem 420 Kč, včetně úhrady daně 
z nabytí nemovitých věcí městem 

 
 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


