Usnesení
z II. zasedání Zastupitelstva města Rajhradu konaného dne 15. 12. 2010
Zastupitelstvo města Rajhradu

schválilo
-

Zprávu o činnosti rady města za období od 29. 9. 2010 do 15. 12. 2010

-

k zajištění plynulého rozpočtového hospodaření pro období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
pravidla rozpočtového provizoria, a to čerpání výdajů maximálně do výše 25 % výdajů
roku 2010 s tím, že investiční akce budou čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o
dílo a rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou
příjmy a výdaji rozpočtu roku 2011 po jeho schválení,

-

zástupcem města Rajhradu ve Vírském oblastním vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků
obcí, Bc. Františka Ondráčka, starostu města a ukončení členství Františka Kvardy,

-

Kupní smlouvu mezi Mátl & Bula, spol. s r.o., Stará pošta 750, Rajhrad, jako
prodávajícím a městem Rajhrad, jako kupujícím, o převodu vlastnictví k nemovitostem, a
to pozemků p.č. dle KN 593/404, p.č. dle KN 593/24, p.č. dle KN 593/89, p.č. dle KN
593/102, p.č. dle KN 593/93, p.č. dle KN 593/104, p.č. dle KN 1551/15, p.č. dle KN
1551/16 a p.č. dle KN 1549/35, v k. ú. Rajhrad, za 2.040.000,- Kč,

-

Kupní smlouvu mezi městem Rajhrad, jako kupujícím, a Mátl & Bula, spol. s r.o., Stará
pošta 750, Rajhrad, jako prodávajícím, o prodeji komunikace a inženýrských sítí
nacházejících se na pozemcích p.č. dle KN 593/404, p.č. dle PK 2099/1, p.č. dle KN
1551/15, 1551/16 a 1549/35 k. ú. a obec Rajhrad (hlavní kanalizační řad kanalizace a
veřejné části přípojek, hlavní vodovodní řad a veřejné části přípojek, veřejné osvětlení,
komunikace), za 60.000,- Kč vč. DPH,

-

Dohodu o připojení na vodovodní řad uzavřenou mezi městem Rajhrad a Mátl & Bula,
spol. s r.o., Stará pošta 750, Rajhrad, za kterou zaplatí Mátl & Bula, spol. s r.o., Stará
pošta 750, Rajhrad, částku 2.100.000,- Kč,

-

Kupní smlouvu mezi SKYSCRAPER REAL, spol. s r.o., Příkop 4, Brno, jako prodávající,
a městem Rajhrad, jako kupujícím, o převodu vlastnictví k nemovitostem, a to pozemku
p.č. dle KN 593/103 k. ú. a obec Rajhrad, za 707.000,-- Kč,

-

Kupní smlouvu mezi městem Rajhrad, jako kupujícím, a SKYSCRAPER REAL, spol. s
r.o., Příkop 4, Brno, jako prodávajícím, o prodeji komunikace a inženýrských sítí
nacházejících se na pozemku p.č. dle KN 593/103, k. ú. a obec Rajhrad (hlavní
kanalizační řad kanalizace a veřejné části přípojek, hlavní vodovodní řad a veřejné části
přípojek, komunikace) za 60.000,- Kč vč. DPH,

-

Dohodu o připojení na vodovodní řad uzavřenou mezi městem Rajhrad a spol. s r.o., a
SKYSCRAPER REAL, spol. s r.o., Příkop 4, Brno, za kterou zaplatí SKYSCRAPER
REAL, spol. s r.o., Příkop 4, Brno, částku 767.000,- Kč,

-

Smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu majetku mezi Ing. Jaroslavem
Mátlem, Tovární 45, Rajhrad a městem Rajhrad, a to vodovodního řadu o délce 89,69 m a
splaškové kanalizace o délce 67,58 m, vybudovaného na investiční akci „RAJHRAD, ul.
POPOVICKÁ – PRODLOUŽENÍ INŽ SÍTÍ- vodovod, kanalizace“,

-

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č.
4210281/001 mezi městem Rajhrad a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera
2151/6, České Budějovice, týkající se stavby zařízení distribuční soustavy s názvem
„Rajhrad – rozš. DS – kabel. smyčka – Macek P.“ na pozemku p.č. 871 k.ú. Rajhrad,

-

rozpočtová opatření č. 7/2010 a 8/2010,

-

měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce předsedy
komise, dle návrhu, s účinnosti od 15. 12. 2010 s tím, že v případě souběhu několika
funkcí bude poskytnuta měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší
odměna,

vzalo na vědomí
-

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Rajhradsko schválený VS dne 24. 6. 2010

-

skutečné náklady města za sběr a svoz komunálního odpadu za rok 2009, které činily
688,57 Kč/1 osoba/rok; jedná se o doklad k obecně závazné vyhlášce č. 1/2007 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů,

-

informaci Ing. Tomáše Soukala o možnosti centrálního nákupu energií s tím, že město má
zájem zapojit se do tohoto projektu,

uložilo
starostovi města
nejpozději do příštího jednání zastupitelstva města předložit předsedovi kontrolního výboru
RNDr. Karlu Maršálkovi podklady pro rozhodování 66. schůze rady města ve věci nabídek na
výsadbu zeleně (habrů) za 38.000,- Kč vč. DPH

Bc. František Ondráček
starosta města

Bc. Roman Svora
místostarosta města

