Usnesení zasedání zastupitelstva města Krásná Hora nad Vltavou
ze dne 26.9.2018 č.j. 726/2018
a) Zastupitelstvo města schvaluje:
- program jednání zastupitelstva města
- ověřovatele zápisu: Ing. Hubička Pavel, Mgr. Krůtová Veronika
- zapisovatelku: Bc. Jitka Balounová
- rozpočtové opatření č.7 dle přílohy č.1
- do doby jmenování nového zastupitelstva města přenesení kompetence schválení úhrady
faktur nad 200 000,- Kč radě města
- úhradu faktury od firmy UNIKO Písek, s.r.o. Písek ze dne 28.8.2018 s var. s. 18110096 na
částku 1 235 384,- Kč za stavební práce akce „Sběrný dvůr-Město Krásná Hora nad Vltavou“
- podat žádost o dotaci na stavební úpravy ZŠ – technický ateliér u 2. výzvy MAS Sedlčansko,
o.p.s. – IROP – Infrastruktura vzdělávání
podání žádosti o dotaci na Komunitní centrum v čp. 14 v Krásné Hoře nad Vltavou u 1.
výzvy MAS Sedlčansko, o.p.s. – IROP- komunitní centra
- záměr rozšíření pronájmu části pozemku parc. č. 514/20 o 35 m2 na výměru 90 m2 v k.ú.
Krásná Hora nad Vltavou za cenu 1,- Kč/m2
- prodej pozemku parc. č. 486 o výměře 4 m2 v k.ú. Krásná Hora nad Vltavou za cenu 60,Kč/m2
- přenechává k jednání dalšímu zastupitelstvu města žádost o koupi nebo směnu pozemku
parc. č. 524/31 v k.ú. Mokřice, směnu za část pozemků 527/1, 539/2, 527/2, pozemky parc. č.
526/2, 524/16 a 526/1, vše v k.ú. Mokřice
- záměr prodeje části pozemku parc. č. 955/1 v k.ú. Vletice
- záměr pronájmu části pozemku parc. č. 955/1 v k.ú. Vletice o výměře cca 200 m2 zájemci,
který má jediný přístup na svou zahrádku za 1,- Kč/m2 přes uvedený pozemek
zaměření pozemku parc. č. 955/1 v k.ú. Vletice geodetem, poplatek uhradí město
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 45/1 v k.ú. Krašovice o výměře cca 90 m2 Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů se Sdružením obcí Sedlčanska, Nám.
T.G.Masaryka 32, Sedlčany, jejíž předmětem je zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů
pro město
Smlouvu o dílo „Projektová dokumentace – Stavební úpravy ZŠ – Technický ateliér“ od
Ing. Jany Součkové, Gen. Tesaříka 136, Příbram, jejíž předmětem je projektová dokumentace
pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Smlouvu o dílo „Projektová dokumentace – Stavební úpravy objektu čp. 14 Komunitní
centrum“ od Ing. Jany Součkové, Gen. Tesaříka 136, Příbram, jejíž předmětem je projektová
dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
- rekonstrukci střechy u rodinného domu čp. 12 s napojením do stávající střechy objektu čp.
90 v k.ú. Krásná Hora nad Vltavou
vyčištění rybníku, opravu stavidla a hráze na parc. č. 229/1, vodní plocha, v k.ú. Vrbice a
vyčištění rybníku parc. č. 598/2 v k.ú. Vrbice
- výjimku z počtu žáků pro školní rok 2018/2019. Počet žáků 108, rozděleni do 7 tříd, počet
žáků na jednu třídu je 15,43.

b) Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- plnění minulého usnesení
- příspěvky do diskuse
c) Zastupitelstvo města neschvaluje:
- prodej pozemku parc. č. 955/1 v k.ú. Vletice
d) Zastupitelstvo města navrhuje:
- přenechat k projednání dalšímu zastupitelstvo města směnu části pozemku parc. č.
524/31 ve vlastnictví města za část pozemku parc. č. 524/10, kde vede současná cesta,
vše v k.ú. Mokřice

