Usnesení
z IX. zasedání Zastupitelstva města Rajhradu konaného dne 20. 6. 2012
Zastupitelstvo města Rajhradu
schválilo
-

zprávu o činnosti rady města za období od 22. 3. 2011 do 20. 6. 2012.

-

rozpočtové opatření č. 1 a 2/2012,

-

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní o převodu vlastnictví bytové
jednotky uzavřené dne 23. 3. 2012 mezi Městem Rajhrad a manželi Rapouchovými o
poskytnutí potřebné součinnosti budoucím kupujícím, v souvislosti se sjednáním smlouvy
o poskytnutí úvěru.

-

Zástavní smlouvu č. ZS 100312/1 na byt 481/2, Odbojářů č. p. 481, Rajhrad, která slouží
zástavnímu věřiteli k zajištění pohledávky, vzniklé na základě poskytnutí úvěru ke
splacení kupní ceny.

-

Darovací smlouvu, uzavřenou mezi Městem Rajhrad a Fine Line Develop, s.r.o., na
veřejné osvětlení, vybudované v rámci výstavby obytného komplexu Klášterní dvůr – 2
etapa B1B2.

projednalo
-

Závěrečný účet města Rajhradu za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Krajským úřadem JmK, Odborem kontrolním a právním – oddělením
přezkumu obcí, ze dne 23. 2. 2012,

souhlasilo
-

s celoročním hospodařením města Rajhradu, a to s výhradou v souladu s ustanovením § 17
odst. 7 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění, neboť při Dílčím přezkoumání hospodaření města Rajhrad za období od
1. ledna 2011 do 31. července 2011, konaném dne 31. 8. a 1. 9.2011 byly zjištěny chyby a
nedostatky spočívající v tom, že nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu
orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. K nápravě chyby
město přijalo systémové opatření zajišťující dodržování ustanovení zákona č. 420/2004
Sb., a to poučením zaměstnanců o dodržování lhůt.

pověřilo
-

RNDr. Karla Maršálka obřadníkem pro svatbu konanou dne 30. 6. 2012.

nebylo

schváleno

-

Žádost Ing. Miloše Černého, Ostrůvek 370, Rajhrad o zahrnutí pozemků p. č. 1876/2,
1876/1 a 1877/2 do ploch určených k výstavbě. Jeho požadavek bude zvážen při dalších
změnách územního plánu.

-

Žádost společnosti DARE – EUROOKNA, s.r.o. dřevěná okna a dveře, Odbojářů 324,
664 61 Rajhrad, o odprodej pozemků ve vlastnictví města, a to p. č. 2208/3 o výměře 3499
m2 – orná půda a p. č. 2209/3 o výměře 480 m2 – ostatní plochy v k. ú. Rajhrad
k vybudování vlastních výrobních prostor.

Mgr. František Ondráček
starosta města
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místostarosta města

