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

 

V Ý P I S  

 
usnesení z XX. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 8.12. 2017 

 

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 ZM 

3. zprávu finančního výboru k návrhu rozpočtu města na rok 2018 

 

schvaluje:      

4. rozpočet města Vracova na rok 2018 jako schodkový takto: vlastní příjmy 65.555.000 Kč, výdaje  
102.770.000 Kč, schodek 37.215.000 Kč bude  pokryt financováním - dotací ve výši 2.882.400 Kč 
a zůstatkem z předchozích let 34.332.600 Kč 

5. střednědobý výhled města Vracova na roky 2019 a 2020 
                                   

6.  4. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 41-60: 
Rozpočet města Vracova na rok 2017:                                       
vlastní příjmy po úpravě č. 4:  109.827.900 Kč,  výdaje:   schválený rozpočet  97.177.500 Kč, 

výdaje po 4. úpravě rozpočtu 109.827.900 Kč  

7. obecně závaznou vyhlášku města Vracova č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
města Vracova č. 4/2010, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Vracov a budoucí kupující XXX o 
odkoupení části pozemku parc. č. 4420/1 – orná půda o výměře cca 22 m2 a části pozemku parc. 
č. 4420/2 – orná půda o výměře cca 73 m2 v obci a k. ú. Vracov, a to za kupní cenu 100 Kč/m2 + 
náklady za vyhotovení geometrického plánu 

9. uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva věcného mezi Městem Vracov a 
budoucí kupující a povinnou z předkupního práva věcného AH-energy s. r. o., IČ: 26910055, se 
sídlem Zlín, Louky 304 na pozemek parc. č. 2034/68 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 
m2 a pozemek parc. č. 2041/9 – ostatní plocha o výměře 2 m2 v obci a k. ú. Vracov dle 
geometrického plánu č. 2376-230/2017, a to za kupní cenu 600 Kč/m2, celkem 9.000 Kč, dle 
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva věcného ze 
dne 28.6.2017 a platného ceníku města Vracova („Vracov, trafostanice stadion“) 

10. uzavření kupní smlouvy s kupujícími manž. XXX a XXX o převodu nemovitostí v obci a k. ú. 
Osvětimany, a to: pozemku parc. č. st. 606 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 280 m2, 
pozemku parc. č. st. 607/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, rozest. stavby na 
pozemku parc. č. st. 606, rozestav. stavby na pozemcích parc. č. st. 607/1 a st. 607/2, pozemku 
parc. č. 347/2 – ostatní plocha o výměře 418 m2, pozemku parc. č. 347/3 – ovocný sad o výměře 
1.974 m2 a id. 8/353 pozemku parc. č. st. 607/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 4 



m2, a to za kupní cenu 1.225.200 Kč dle znaleckého posudku č. 2312-86/2016 (jako nejvyšší a 
jediné nabídce) 

 

11. Zastupitelstvo města Vracova stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za 
měsíc v následujících částkách: 

místostarosta: 9.900 Kč, 

člen rady: 3.400 Kč, 

předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce:1.800 Kč, 

člen výboru/komise /zvláštního orgánu obce: 1.600 Kč, 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 600 Kč. 

Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný 

mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě 

budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do 

příslušné funkce.  

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se stanovuje 

odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí předsedy nebo člena výboru zastupitelstva + 

předsedy nebo člena komise rady; do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 2 odměny 

za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce. 

12.  zařazení akce „Stavební úpravy + nástavba části MZŠ Vracov“ do rozpočtu města Vracova s tím, 
že má zajištěny vlastní zdroje na dofinancování akce 

pověřilo: 

13. starostu města Vracova k provedení  nezbytných úprav rozpočtu města Vracova k 31.12.2017 s tím, 
že zastupitelstvu města budou předloženy na nejbližším zasedání 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


