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

V Ý P I S  

 
usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva města Vracova, konaného dne 23.3.2018 

 

v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vracově 

 

Zastupitelstvo města Vracova: 

vzalo 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. 61 až č. 80  

Celková úprava rozpočtu města Vracova na rok 2017:                                       

vlastní příjmy po úpravě č. 5: 112.075.000 Kč, výdaje: schválený rozpočet 97.177.500 Kč, 

výdaje po 5. úpravě rozpočtu 112.075.000 Kč    

4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 

 

schválilo:     

5. 1. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 1 - 5: 
Rozpočet města Vracova na rok 2018:                                       

  vlastní příjmy po úpravě č. 1: 103.320.261 Kč, výdaje: schválený rozpočet 102.770.000 Kč, 

výdaje po 1. úpravě rozpočtu 103.320.261 Kč   

6. zvýšení příspěvku města Vracova v kap. 714 školství, na provoz příspěvkové organizace 
Masarykova základní škola Vracov o 124.861 Kč na financování opravy podlahy ve školní 
jídelně s tím, že zvýšený výdaj bude pokryt z kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku 

7. zvýšení příspěvku města Vracova v kap. 739 komunální služby, na provoz příspěvkové 
organizace Veřejně prospěšné služby Vracov – opravy koupaliště o 118.580 Kč na 
financování odkoupení movitých věcí umístěných v nebytových prostorách v budově č.p. 1707 
na ulici Skoronská ve Vracově od společnosti Sunny Foods, s.r.o., IČ 29207754 s tím, že 
zvýšený výdaj bude pokryt z kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku 

8. výsledek inventarizace majetku za rok 2017 a to za Město Vracov a jeho příspěvkové    
organizace VPS, MZŠ, MŠ a ZUŠ Vracov  

9. v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, poskytnutí mimořádné odměny starostovi města Jaromíru Repíkovi 
ve výši jednonásobku měsíční odměny, která mu za výkon funkce starosty náleží a to za 
splnění mimořádných úkolů obce spojených s oslavami 50. výročí jmenování Vracova městem 
a za aktivitu při získávání dotací a řízení projektů v MAS Kyjovské Slovácko v pohybu  

10. v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, si zastupitelstvo vyhrazuje udělení plné moci zmocněnci Lesnímu 
družstvu Osvětimany, družstvo IČ 63487781 a současně uděluje plnou moc v rozsahu dle 
přílohy č. 1 usnesení 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


