Usnesení zasedání zastupitelstva města Krásná Hora nad Vltavou
ze dne 8.2.2018 č.j. /2018
a) Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

program jednání zastupitelstva města
ověřovatele zápisu: Mgr. Mašková Jana, Mgr. Veronika Krůtová
zapisovatelku: Jitku Balounovou
rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy č. 1
zpracovat Průkazy energetické náročnosti budov pro městské budovy
uhradit zálohu na osobní automobil dle cenové kalkulace do výše 470 000,- Kč, která
souhlasí s konečnou cenou vozidla, včetně DPH pro potřeby Městského úřadu Krásná
Hora nad Vltavou
úhradu faktury s v.s. 18110004 od firmy UNIKO Písek, s.r.o. za stavební práce na akci
„Oprava hospodářské budovy-Krásná Hora nad Vltavou čp. 36“ ve výši 799 705,68 Kč
zastávat názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou
vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských
odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat
povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství
vyzvat Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily
podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení
nákladů na odpadové hospodářství
Dodatek k pachtovní/nájemní smlouvě ze dne 14.5.2004 uzavřené mezi městem/obcí a
ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s. o navýšení ročního pachtovného od roku 2018 na
částku 3 500,- Kč/ha.
podepsat starostou města Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6022035/1, Krásná Hora n. Vlt.-kNNqSS200
pro parc. .č. 512/21 s ČEZ Distribuce, a.s. za 150,- Kč/bm za uložení kabelu
záměr prodeje části pozemků parc. .č 189/8, 189/1 a 189/19 v k.ú. Krásná Hora nad
Vltavou o celkové výměře cca 1 500m2 za cenu 70,- Kč/m2 pro přístup k rodinnému
domu
podpis Kupní smlouvy a Dohody o zřízení věcného břemene
záměr prodeje části pozemku parc. č. 122/1 do 120 m2 v k.ú. Plešiště
prodej pozemků parc. č. 213/5 o výměře 196 m2, parc. č. 213/4 o výměře 355m2 a parc.
č. 214 o výměře 1 530m2 (dle GP č. 187-1/2018 ze dne 8.1.2018, schválené Katastrálním
úřadem dne 11.1.2018), oddělené z pozemků parc. č. 213/1 a 214, vše v k.ú. Švastalova
Lhota, za cenu 80,- Kč/m2
záměr směny části pozemků parc. č. 21/1 (dle GP č. 182-4/2017 ze dne 25.1.2017,
schválené Katastrálním úřadem dne 8.2.2018) a části pozemků parc.č. 275, 276/2, 276/3,
284/1, 284/3, 285/6, 291/1, 291/2, 291/7 a 293/3 vše v k.ú. Švastalova Lhota (dle GP č.
180-7/2018 ze dne 8.2.2018), za části pozemků parc. .č 317, 285/9 v k.ú. Švastalova
Lhota (dle GP č. 180-7/2018 ze dne 8.2.2018) a parc. č. 12 do výměry 300 m2, vše ve
vlastnictví města
záměr koupě části pozemků parc. č. 276/2, 285/6, 291/7 a 293/3 v k.ú. Švastalova
Lhota
žádost o umístění dopravního zrcadla do obce Vletice
stavební úpravy domu čp. 14 v k.ú. Krásná Hora nad Vltavou, vypracování projektu na
přízemní prostory a to zachovat restauraci, kuchyni, společenský prostor a zavést
přípojku elektřiny

-

výběrové řízení na repasi hasičského vozidla Tatra 815

b) Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- plnění minulého usnesení
- zprávu o kontrole požární ochrany
- příspěvky z diskuse
- „Dotační příležitosti pro obce v rozpočtovém období 2014-2020“

c) Zastupitelstvo města neschválilo:
- s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich
obyvatel v oblasti odpadového hospodářství
d) Zastupitelstvo města doporučuje:
- odložit na příští jednání rezervaci pozemku v průmyslové zóně o výměře 1000 – 1500m2
na zpracování a využití pryžových výrobků

