Usnesení

z VI. zasedání Zastupitelstva města Rajhradu konaného dne 21 9. 2011

Zastupitelstvo města Rajhradu

schválilo
-

Zprávu o činnosti rady města za období od 22.6.2011 do 21.9.2011

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní o převodu vlastnictví bytové jednotky, a to bytu č.
595/4, o velikosti 3+1, který se nachází v budově čp. 594 a čp. 595, bytový dům, postavené na
pozemcích p.č. 442/5 a p.č. 442/6, se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a
pozemcích, mezi městem Rajhrad a paní Z. T., Písečné, za kupní cenu Kč 1.405.000,--

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK uzavřené mezi městem
Rajhrad a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, dne 15.12.2006

Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 4209-205/001/2011-HO-AD mezi
městem Rajhrad a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
týkající se stavby zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN,
pojistkových skříní a nového kabelového vedení VN, s názvem „Rajhrad-ul. Syrovická-lokalita 30 RD,
Mátl a Bula“, na pozemku p.č. 593/404 a PK 2099/1, k.ú. Rajhrad

-

Rozpočtové opatření č. 3,4/2011

Smlouvu darovací mezi Fine Line Develop, s.r.o., Kubelkova 1224/42, Praha (dárce) a městem
Rajhrad (obdarovaný) na veřejné osvětlení vybudované v rámci výstavby obytného souboru Klášterní
dvůr – 1.etapa

poskytnutí další dotace na rok 2011 RAFK, fotbalový klub Rajhrad, ve výši 89.000,- Kč na
vybudování opěrné zídky v souvislosti s rekonstrukcí tribuny

Dodatek č. l ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rajhrad na rok 2011, uzavřené
dne 28.4.2011, mezi městem Rajhrad a RAFK, fotbalový klub Rajhrad, ve kterém bude změněn účel
využití, a to přesunutí 150.000,- Kč schválených na dostavbu oplocení a instalaci ochranných síti na
straně u řeky a 130.000,- Kč schválených na opravu a rekonstrukci rozhlasové kabiny, celkem ve výši
280.000,- Kč na dokončení Rekonstrukce a přestavby zázemí pod krytou tribunou s tím, že před
podpisem dodatku doloží RAFK, fotbalový klub Rajhrad, doklady o dosud vynaložených nákladech

zvolilo
za člena Rady města Rajhradu Ing. Václava Bӧhma

vzalo na vědomí
-

Plnění rozpočtu města Rajhrad za období 1-8/2011

-

Závěrečný účet DSO Mikroregion Rajhradsko k 31.12.2010

Smlouvu o poskytnutí daru uzavřenou mezi Sladovnou BERNARD, a.s., 5. května 1, Humpolec
(dárce) a městem Rajhrad (obdarovaný) na rok 2011 ve výši 100.000,- Kč na pokrytí nákladů
spojených s péči o rozvoj města

informaci místostarosty týkající se přijetí opatření na zbudování intenzivnějšího nasvětlení
všech 5-ti přechodů pro chodce umístěných na silnici II/425 v ulici Masarykova, neboť současné
nasvícení přechodů neodpovídá bezpečnostním normám, informaci o havarijním stavu tělocvičny v ZŠ
TGM Rajhrad, Havlíčkova ul. 452

pověřilo
finanční výbor a kontrolní výbor
k provedení kontroly hospodaření s finančními prostředky v příspěvkových organizacích města, a to ZŠ
TGM Rajhrad a MŠ Rajhrad

kontrolní výbor
provést kontrolu vyúčtování akce zateplení fasády ZŠ, Masarykova 96, Rajhrad, spol. SIDESTAV, spol.
s r.o., Pražská 670/80, Brno.

Bc. František Ondráček
starosta města

Bc. Roman Svora
místostarosta města

