Usnesení

z V. zasedání Zastupitelstva města Rajhradu konaného dne 22. 6. 2011

Zastupitelstvo města Rajhradu
schválilo
- Zprávu o činnosti rady města za období od 23.3.2011 do 22.6.2011
- Kupní smlouvu se smlouvou o věcném břemeni mezi JUDr. Zdeňkem Sapákem (kupujícím) a městem
Rajhrad (prodávajícím) o prodeji pozemku p.č. dle KN 590/29 o výměře 61 m2 v k. ú. Rajhrad za 80,Kč/m2
- Smlouvu o výpůjčce části pozemků p.č. dle KN 690/1, 688/1 a PK 2140/2 v k.ú. Rajhrad pro účely
manipulační plochy pro výstavbu supermarketu mezi městem Rajhrad a FUERTES DEVELOPMENT,
s.r.o., Tleskačova 1660, Kuřim
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby plynárenského
zařízení „Přeložka STL plynu –PE 100“, na pozemku p.č. PK 2140/2 k.ú. Rajhrad, mezi městem
Rajhrad, JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno a FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., Tleskačova
1660, Kuřim, v souvislosti se stavbou supermarketu
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za
Brumlovkou 266/2, Praha, městem Rajhrad a FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., Tleskačova 1660,
Kuřim, ve věci přeložení sdělovacích vedení O2 – metalický kabel (MK) a přesunu rozvaděčů
označených RAJH44 a RAJH45, na pozemku p.č. PK 2140/2, k.ú. Rajhrad, v souvislosti se stavbou
supermarketu
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rajhrad
a E.ON Distribuce, a.s, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, ve věci realizace stavby zařízení
distribuční soustavy s názvem „Rajhrad, kabel. smyčka NN, Tauvinkl, Mátl“ na pozemku p.č. KN 871
k.ú. Rajhrad
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rajhrad
a E.ON Distribuce, a.s, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice ve věci realizace stavby zařízení
distribuční soustavy s názvem „Rajhrad, Popovická - rozš. DS -AES - 3RD“ na pozemku p.č. dle KN
1875,1184 k.ú. Rajhrad
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rajhrad
a E.ON Distribuce, a.s, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, ve věci realizace stavby zařízení
distribuční soustavy s názvem „Rajhrad, Šafaříkova – rozš. DS k. smyčka – Klatovský J.“ na pozemku
p.č. 412 a 423/1 k.ú. Rajhrad
- Darovací smlouvu o darování SOI 02 Prodloužení veřejného vodovodu městu Rajhrad mezi DIRS BD
Rajhrad s.r.o., Jihlavská 731/38, Brno (dárce) a městem Rajhrad (obdarovaný), vybudovaného v
souvislosti se stavbou „Novostavba bytových domů Rajhrad ul. Husova“

- Darovací smlouvu o darování SOI 03 Prodloužení veřejné kanalizace mezi DIRS BD Rajhrad s.r.o.,
Jihlavská 731/38, Brno (dárce) a městem Rajhrad (obdarovaný), vybudovaného v souvislosti se
stavbou „Novostavba bytových domů Rajhrad ul. Husova“
- Dohodu o připojení na vodovodní řad mezi městem Rajhrad a DIRS BD Rajhrad s.r.o., Jihlavská
731/38, Brno, jedná se o připojení stavby „Novostavba bytových domů Rajhrad ul. Husova“
- prodeje příslušných podílů pozemků města p.č. 444/2, 444/4 a 444/5 k.ú. Rajhrad, pod bytovými
domy Husova 601 až 603, Rajhrad, vlastníkům bytových jednotek, za 80,- Kč/m2
- ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ T.G.M. Rajhrad za rok 2010 převést
do rezervního fondu finanční částku ve výši 143.790,47 Kč a do fondu odměn finanční částku ve výši
95.000,- Kč
- ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace MŠ Rajhrad za rok 2010 převést do
rezervního fondu finanční částku ve výši 300.035,20 Kč a do fondu odměn finanční částku 17.000,- Kč
- rozpočtová opatření č. 1/2011, 2/2011
- Myslivecké společnosti Rajhrad – Popovice – dotaci na činnost organizace ve výši 20.000,- Kč na rok
2011
p r o j e d n a l o závěrečný účet města Rajhradu za rok 2010 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Krajským úřadem JmK, Odborem kontrolním a právním – oddělením přezkumu obcí, ze
dne 8. března 2011
v y d a l o dle § 54 zákona č. 183/2006 Sb. opatřením obecné povahy změnu č. II ÚPN SÚ Rajhrad
Bc. František Ondráček
starosta města

Bc. Roman Svora
místostarosta města

