Zastupitelstvo města Rajhradu na svém XI. zasedání, konaném dne 19. 12. 2012

Vzalo na vědomí
-

zprávu o činnosti rady města za období od 19. 9. 2012 do 19. 12. 2012.

Schválilo
-

kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. dle KN 448/2 navržené p. č.
448/10 o výměře 20 m2 za 150,- Kč za m2, kupní smlouva bude podepsána
současně se smlouvou o zřízení věcného břemena,

-

kupní smlouvu mezi prodávajícím Ing. Jaroslavem Mátlem, Tovární 45,
Rajhrad a městem Rajhrad IČ: 002 82 456 na vodovodní a kanalizační řad
v ulici Popovická v Rajhradě, realizovaného jako stavba „Rajhrad ul.
Popovická – prodloužení inženýrských sítí F. 2.1.-IO01-Vodovod a
kanalizace“, za dohodnutou cenu 1,- Kč.

-

darovací smlouvu mezi SVEZARE, s.r.o., Vídeňská 103, 619 00 Brno, IČ 283
58 431 jako dárcem a městem Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, IČ:
002 82 456 jako obdarovaným na stavbu „Prodloužení inženýrských sítí –
lokalita rodinných domů Rajhrad – Čtvrtě, p. č. 593/496, 593/404 a p. č.
593/464 SO 01 Kanalizační stoka, SO 02 Vodovodní řad“,

-

rozpočtová opatření č. 5,6,7 a 8/2012,

-

pravidla rozpočtového provizoria k zajištění plynulého rozpočtového
hospodaření pro období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013, a to čerpání výdajů
maximálně do 25 % výdajů rok 2012 s tím, že finanční prostředky na investiční
akce budou čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o dílo, na paragrafu
6118 budou zaúčtovány výdaje spojené s prezidentskými volbami do výše
50.000 Kč. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového
provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu roku 2013 po jeho schválení,

-

zahrnutí území města Rajhradu do územní působnosti Místní akční skupiny
Podbrněnsko, občanské sdružení,

-

členství města Rajhradu v Místní akční skupině Podbrněnsko, občanské
sdružení, prostřednictvím DSO Region Židlochovicko /Mikroregion
Rajhradsko,

-

Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů,

-

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku ze psů,

Vydalo

-

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství,

-

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o místním poplatku ze vstupného,

-

Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Souhlasilo
-

s přípravou Integrované strategie území na území města Rajhrad v rámci Místní
akční skupiny Podbrněnsko, občanské sdružení.,

Zastupitelstvem nebylo schváleno
-

prodej části pozemku města p. č. dle KN 474/2, k. ú. Rajhrad,

-

prodej části pozemku města o rozloze cca 200 m2 na parcele číslo dle KN 871 a
část pozemku p. č. dle KN 1549/32 v k. ú Rajhrad,

-

žádost o změnu územního plánu pro stavbu rodinných domků na parcelách č.
306, 315, 313/2, 309/1, 309/2, 307/1, 307/2, 308/1, 308/2, 310/1, 310/2, 311/2
v k. ú. Rajhrad, o změně územního plánu není uvažováno,

-

zařazení pozemku p. č. 339/9 k. ú. Rajhrad do územního plánu města pro
výstavbu RD, o změně územního plánu není uvažováno,

-

poskytnutí půjčky na pokrytí nákladů, v souvislosti s připojením na nově
vybudovaný vodovodní řad.

Mgr. František Ondráček
starosta

Bc. Roman Svora
místostarosta

