Usnesení
z VII. zasedání Zastupitelstva města Rajhradu konaného dne 21. 12. 2011
Zastupitelstvo města Rajhradu
schválilo
Zprávu o činnosti rady města za období od 21.9.2011 do
21.12.2011

Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JMP/Rajhrad/01/11
KS: 1210000792 mezi městem Rajhrad a JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1,
Brno, k umístění plynárenského zařízení na pozemku p.č. PK 2099/1, k.ú. Rajhrad a obec Rajhrad,
(prodloužení IS lokalita Čtvrtě)

Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
č. E.ON: 4210-281/001/2011-HO-AD mezi městem Rajhrad a E.ON Distribuce, a.s.,
se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k umístění nového kabelového vedení NN
na pozemku p.č. 871, k.ú. Rajhrad a obec Rajhrad, rozš. DS-kabel smyčka-Macek
P.)

Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
č. 4211300/001 mezi městem Rajhrad a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, týkající se stavby „Rajhrad, Západní –
T-spojka, Beranová B.“ na pozemku p.č. 593/20 k.ú. Rajhrad a obec Rajhrad

Kupní smlouvu mezi městem Rajhrad (kupující) a PULPER
a.s. se sídlem Modřická 486/34, Moravany, jejímž předmětem je koupě stavby
vodního díla „Zkapacitnění vodovodu Rajhrad“, za 1,- Kč + DPH

Darovací smlouvu mezi městem Rajhrad (obdarovaný) a
Františkem Tauvinklem, Masarykova 121, Rajhrad, (dárcem) o převedení

vodovodního a kanalizačního řadu vybudovaného na pozemku p.č. 871, k.ú. Rajhrad
a obec Rajhrad

Rozpočtové opatření č. 5 /2011

K zajištění plynulého rozpočtového hospodaření pro
období od 1.1.2012 do 31.3.2012 pravidla rozpočtového provizoria, a to čerpání
výdajů maximálně do výše 25 % výdajů roku 2011 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 2012 po jeho schválení

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č.j. SoV-Rajhrad-1/2011
uzavřené mezi městem Rajhrad (půjčitel) a FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.,
Tleskačova 1660, Kuřim, týkající se užívání pozemků jako manipulační plocha při
provádění výstavby „Širokosortimentní prodejny a přilehlého parkoviště“
Kupní smlouvu mezi městem Rajhrad (kupující) a KOSMETIKA FM GROUP CZECH s.r.o., se sídlem
Drobného 558/45a, Brno, (prodávající) týkající se prodeje komunikace na pozemku
p.č. dle KN 593/464 a pozemku p.č. dle KN 593/476, k.ú. Rajhrad a obec Rajhrad,
za kupní cenu Kč 60.000,- vč. DPH

Kupní smlouvu mezi městem Rajhrad (kupující) a KOSMETIKA FM GROUP CZECH s.r.o., se sídlem
Drobného 558/45a, Brno (prodávající) o převodu vlastnictví k nemovitostem
– pozemku p.č. dle KN 593/464 a p.č. 593/476, k.ú. Rajhrad a obec Rajhrad, za
kupní cenu Kč 1.690.000,-

Dohodu o připojení na vodovodní řad mezi městem Rajhrad
a KOSMETIKA FM GROUP CZECH s.r.o., se sídlem Drobného 558/45a, Brno, dle které
KOSMETIKA FM GROUP CZECH s.r.o. zaplatí městu Rajhrad Kč 2.088.000,- vč. DPH; jedná se o ul.
Horálkovu

vzalo na vědomí žádost DIRS Brno s.r.o. a souhlasí s tím, že
výstavba „prodejny potravin a souvisejícího sortimentu – Tesco“, jak je tato
definována v Kupní smlouvě uzavřené dne 23.7.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne
24.2.2011, mezi městem Rajhrad a DIRS Brno s.r.o., proběhne v pozdějším
termínu, než je uvedeno v Kupní smlouvě s městem. Stavba „prodejny potravin a souvisejícího
sortimentu – Tesco“ bude zahájena nejpozději k datu 29.2.2012 a dokončena
bude do data 30.6.2012, což město Rajhrad nepovažuje za porušení Kupní
smlouvy s městem

vzalo na vědomí
Skutečné
náklady města za sběr a svoz komunálního odpadu za rok 2010, které činily
683,61 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.

