Usnesení zasedání zastupitelstva města Krásná Hora nad Vltavou
ze dne 30.8.2017 č.j. 638/2017
a) Zastupitelstvo města schvaluje:
- program jednání zastupitelstva města a jeho doplnění
- ověřovatele zápisu: Mgr. Mašková Jana, Ing. Trachta Zdeněk
- zapisovatelku: Jitku Balounovou
- rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy
- pronájem výlepových ploch pro politické strany a politická hnutí na našich výlepových
plochách ve výši 10,- Kč za jednu výlepovou plochu od rozměru A4 a všechny menší
rozměry. Počet výlepových ploch ve městě: 1 ks - na náměstí v Krásné Hoře pro
volební kampaň, poplatek je jednorázový
-bezúplatný převod nemovité věci a souhlas se zřízením věcného práva s omezujícími
podmínkami – uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci a smlouvy o zřízení
věcného práva, stavby (čekárna) bez čp./če, stojící na pozemku parc. č.st. 73 v k.ú.
Krašovice, obec Krásná Hora nad Vltavou, zřízení věcného břemene a omezující podmínky
jsou nemožnost převodu ve prospěch třetí osoby, nemožnost prodeje, nemožnost pronájmu,
nemožnost využití ke komerčním či jiným výdělečným účelům a nemožnost zatížení
zástavním právem.
-novou kalkulaci ve výši 26,93 Kč bez DPH pitné vody a výši 23,71 Kč bez DPH odpadní
vody a město každý rok bude fakturovat VHS Benešov částku 34 000,- Kč bez DPH za
pronájem vodovodu a kanalizace
-smlouvu o smlouvě budoucí příkazní, jejích předmětem je zpracovat žádost o poskytnutí
dotace na projekt rekonstrukce a vyčištění kaskády dvou rybníků v obci Krašovice pro
město Krásná Hora nad Vltavou, zajistit organizaci výběrového řízení, zajistit dotační
monitoring v případě kladného vyřízení žádosti o dotaci s 50% slevou na činnosti dle
uzavřeného Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy ze dne 18.10.2016.
-podepsat starostou města Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. : IP-12-6012870/SoBS VB/1 (P9133)
Krásná Hora n.Vlt.-kNN+SS100 pro parc. č. 99/64, výše jednorázové náhrady za zřízení
věcného břemene ve výši 1 000,- Kč a vyjádřit souhlas s projektem stavby
-záměr pronájmu části pozemku parc. č. 45/1 v k.ú. Krašovice
-záměr prodeje části pozemků 512/21 o výměře 40 m2, parc. č. 1259/1 o výměře 43 m2 a
parc. č. 1258/1 o výměře7 m2 (oddělené dle GP č. 620-141/2016) v k. ú. Krásná Hora nad
Vltavou, cenu 60,- Kč/m2
-neprodávat pozemky parc. č. 69/37, 69/36, 69/31 a 69/49 a části pozemků parc. č. 69/33,
69/35 v k.ú Mokřice, případně prodat část pozemku do výměry 1 000 m2
-směnu pozemku parc. č. 261/80 o výměře 269 m2 (odděleného dle GP č. 621-60/2017 ze
dne 10.4.2017) v majetku města za pozemky parc. č. 261/76 o výměře 44 m2 a parc. č.
261/76 o výměře 308 m2 v majetku Laktos, a.s. Nová cesta 1550/17, Praha 4 – Krč, vše
v k.ú. Krásná Hora nad Vltavou, bez doplatku z důvodu místní komunikace
-podepsat směnnou smlouvu mezi Městem Krásná Hora nad Vltavou a ……………. o
směně pozemků a to parc. č. 569/6 a 569/23 za 524/39, 524/40, 524/41, 524/42, vše v k.ú.
Mokřice, bez doplatku.
-zrušení JPO V Krašovice (ev.č. 21B273), Zhoř (ev.č.21B277), Plešiště (ev.č.21B275),
Vletice (ev.č.21B348) a Podmoky (ev.č.21B276), z důvodu, že jednotky nesplňují
kritéria dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Požární ochrana města bude

nadále zajištěna následujícími jednotkami: JPO III Krásná Hora a JPO V Mokřice
-vyřazení starého nákladního auta LIAZ BOBR z evidence dopravního inspektorátu a auto
předat k ekologické likvidaci
-opravu zasedací místnosti městského úřadu a nové vybavení místnosti
-stavební úpravy městského dvora – statek „U Hejhalů“ čp. 36 dle projektové dokumentace,
dále zakoupení a zabudování vrat
- fasádu a zateplení garáže záchranné stanice
-vyrobit tabule pro označení obcí a označení čísel popisných městských budov
-realizaci lesní cesty cca 90 m na lesním pozemku parc. č. 855/1 v k.ú. Vletice, který je ve
vlastnictví města, pro akci „Rekonstrukce lesní cesty Peklo“, přihlášené do Programu
rozvoje venkova 2014 -2020
- přijetí dotace na projekt „Sběrný dvůr – Město Krásná Hora nad Vltavou“ projekt č.
CZ.05.3.29/0.0./0.0.016/_041/0003042 a zavazuje se, že vlastní finanční prostředky na
dofinancování projektu

b) Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- plnění minulého usnesení
- žádost ……………….. uzavřít nájemní smlouvu na pronájem část pozemku parc. č. 10/1
v k.ú. Mokřice nebo přemístit pomník padlým, lavičky a ostatní věci mimo pozemek a odkládá
na příští jednání
- nechat zhotovit vyšívanou vlajku města Krásná Hora nad Vltavou
- Strategický plán města Krásná Hora nad Vltavou na období 2017 – 2021
- odstranění vlhkosti v městském bytovém domě čp. 218
- stavy účtu k 30.8.2017
- příspěvky z diskuse

