Usnesení
ze IV. zasedání Zastupitelstva města Rajhradu konaného dne 23. 3. 2011
Zastupitelstvo města Rajhradu
schválilo
- Zprávu o činnosti rady města za období od 15. 12. 2010 do 23. 3. 2011
-

rozpočet města Rajhradu na rok 2011 v závazných ukazatelích na paragrafy, jehož příjmy
činí 39.489.300,- Kč, výdaje 37.875.400,- Kč, financování v příjmech 3.194.100,- Kč (z
prostředků města- přebytek hospodaření minulých let), ve výdajích 4.808.000,- Kč a fond
zaměstnavatele na rok 2011,

-

zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 540/1 v k. ú. Rajhrad s tím, že nejdříve
bude provedeno geodetické zaměření vjezdů,

-

Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rajhrad a E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 21581/6, České Budějovice, na stavbu
realizovanou pod názvem „Rajhrad, T-spojka + SO100, Sapák M.“ na pozemku p.č.
593/17 v k.ú. Rajhrad. Jedná se o nové kabelové vedení NN a pojistkové skříně,

-

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
plynárenského zařízení stavby pro 15RD a 30BJ v lokalitě Ostrůvek, mezi městem
Rajhrad a JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno,

-

jednací řád kontrolního výboru,

-

prodej pozemku p. č. dle KN 574/3 o výměře 25 m2 v k. ú. Rajhrad, Monice Mecové, Dis,
Kazimíra Rudého 3776, Kroměříž, za cenu 80,- Kč/m²,

-

prodej pozemku p. č. dle KN 574/4 o výměře 25 m2 v k. ú. Rajhrad, Pavlu a Zdeňce
Veithovým, Bezručova 419, Rajhrad, za cenu 80,- Kč/m²,

-

Kupní smlouvu o převodu spoluvlastnického podílu ku id.1/48, budovy č. p. 173, stavba
technického vybavení, postavené na pozemku p. č. 442/4, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 236 m2 a pozemku p.č. 442/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 236 m2, mezi
městem Rajhrad a Jiřím Bucharem, Pod Oborou 611, Rosice, za dohodnutou cenu
25.000,- Kč,

-

umístění fotografií zastupitelů města pro funkční období 2010-2014 na stránky města,

zvolilo
za člena Rady města Rajhradu Ing. Ahmeda Salima,

pověřilo
zastupitele města Rajhradu Lukáše Vágnera obřadníkem pro svatbu konanou dne 18. 6. 2011,

určilo
jako určeného zastupitele dle § 6 odst. 5 písmene f) stavebního zákona Bc. Romana Svoru,
který bude spolupracovat s pořizovatelem dle § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. l a § 53 odst. 1
stavebního zákona na pořízení změny č. 2 územního plánu,
zmocnilo
radu města provádět rozpočtová opatření v plném rozsahu s tím, že jsou tato provedená
rozpočtová opatření dodatečně schvalována na nejbližším zasedání zastupitelstva města,
uložilo
radě města
připravit modifikované návrhy smluv ve věci poskytnutí dotací z rozpočtu města sportovním a
kulturním organizacím.

Bc. František Ondráček
starosta města

Bc. Roman Svora
místostarosta města

