
U S N E S E N Í
 

ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod dne 16. 4. 2007
 
Zastupitelstvo Města Vyšší Brod
 
I. B e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZM dne 12. 2. 2007 a 12. 3. 2007 a zodpovězení dotazů a
    připomínek ze zasedání RM ve dnech 26. 2., 19. 3., 2. 4. 2007.
 
2. Informaci o Shromáždění starostů Svazku Vyšebrodsko ze dne 12. 4., které jednalo o 
    možnostech členství v MAS Jižní Pošumaví a v MAS Českokrumlovsko přednesenou
    PaedDr. Pechlátem a Ing. Urbancem.
 
3. Nabídku firmy Radio Info Praha o možnosti pokrytí území města a místní části Studánky 
    signálem TV Prima.
 
4. Pořízení podrobné studie na rekonstrukci vodáckého kempu „Pod hrází“.
 
5. Stav příprav k dlouhodobému pronájmu vodáckého tábořiště „Pod hrází“.
 
6. Předložený přehled činnosti finančního výboru za I. čtvrtletí 2007 – viz příloha originálu 
     usnesení.
 
II. S c h v a l u j e 
 
1. Zapisovatelku pí Jitku Daňkovou.
    Ověřovatele zápisu pí Mgr. Marii Ederovou a Josefa Kovačíka.
 
2. Program zasedání rozšířený o bod: Rozpočtové změny č. 2/2007, zařazený na 4. místo.
    Z navrženého programu se vypouští bod č. 9 – schválení vyhlášky města č. 5/2007, která
    ruší některé dřívější vyhlášky.
 
3. Přijetí grantu od Jč. kraje z grantového programu „Produkty a služby“ve výši 30 tis. Kč na 
    projekt „Vydání propagačního materiálu Opatská stezka“.
    Přijetí grantu od Jč. kraje z grantového programu „Podpora živé kultury“ ve výši 50 tis. Kč 
    na „Koncertní večery ve Vyšším Brodě“.
 
4. Rozdělení příspěvku MK ČR na regeneraci MPZ ve výši 200 tis. Kč mezi žadatele a 
    přiznání povinného podílu města:
 
Žadatel Akce               Rozpočtované              Dotace             Podíl                Podíl
                                               náklady              MK ČR           města               žadatelů
 
Římskokat.      kostel sv.
farnost             Bartoloměje     145 000,-         100 000,-        30 000,-          15 000,-
Jiří a Lukáš
Francovi          č. p. 47               80 000,-          40 000,-          8 000,-            32 000,-
Mir. Tran         č. p. 45             120 000,-          60 000,-        12 000,-            48 000,-
 



5. Rozpočtovou změnu č. 2/2007 ve výši:                    výdaje                                     50 000,- Kč
                                                                                  financování výdajové                  50 000,- Kč
 
6. Odprodej pozemku 211/2 k. ú. V. Brod o výměře 46 m2 p. Koriťákovi za cenu 70,- Kč/m2 
    a poplatky s prodejem související.
 
7. Směnu  pozemku p. č. 1157 o výměře 623 m2 z majetku města za p. p. č. 929/6 o výměře
    1 208 m2 z majetku manž. Voráčkových – oba v k. ú. Vyšší Brod. Na podkladě znaleckého
    posudku doplatí město nabyvateli rozdíl ve výši 58 000,- Kč.
 
8. Zveřejnění záměru odprodeje p. p. č. 392/4 k. ú. V. Brod o výměře 77 m2 z majetku 
      města.
 
9. Zveřejnění záměru odprodeje části p. p. č. 90/2 k. ú. Vyšší Brod o výměře 73,6 m2 
      z majetku města.
 
10. Záměr města připravit ve spolupráci s 1. JVS odkanalizování  zbývajících okrajových 
      částí ulic: Česká, Poschoďová, Lidická, Studánecká a místní části Těchoraz.
 
11. Pořízení projektové dokumentace pro územní řízení na odkanalizování části ulic Česká a 
      Poschoďová v letošním roce za celkovou cenu 141 134,- Kč, a pověřuje starostu podpi-
      sem smluv o dílo dle obchodního zákoníku.                                               Termín: 30. 9. 2007
 
12. Vydání obecně závazné vyhlášky města č. 3/2007 „Požární řád Města Vyšší Brod“.
 
13. Vydání obecně závazné vyhlášky města č. 4/2007 „O městské policii a o podrobnostech 
      stejnokroje strážníků a jeho nošení“.
 
14. Text petice Spolku pro obnovu venkova ČR „Proti diskriminaci obyvatel venkova“. 
      S textem petice se ztotožňuje a uvedenou iniciativu podporuje tím, že se k ní přihlašuje.
 
15. Předložený plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2007 – viz příloha originálu 
      usnesení.
 
III. Z a m í t á 
 
1. Žádost o odprodej části p. p. č. 1726/1 k. ú. Vyšší Brod o výměře cca 39 m2 z majetku 
    města
 
2. Žádost o odprodej části p. p. č. 1278/1 k. ú. Vyšší Brod o výměře cca 1400 m2 z majetku
    města.
 
IV. O d k l á d á 
 
1. Projednání odprodeje části p. p. č. 142/1 k. ú. Dvorečná o výměře cca 400 m2 z majetku 
    města.
 
2. Projednání odprodeje části p. p. č. 1968 k. ú. Bolechy o výměře cca 190 m2 z majetku 
    města.
 



V. U k l á d á 
 
1. Místostarostovi jednání s Českými radiokomunikacemi o možnostech umístění technického
    zařízení pro pokrytí území města signálem pro příjem TV Prima na stávajícím vykrývači.
                                                                                                          Termín: 18. 5. 2007
 
2. Tajemníkovi předložit spolu s Ing. Krahulcem a p. Žufou zasedání zastupitelstva doplněné 
    žádosti o odprodej části p. p. č. 142/1 k. ú. Dvorečná o výměře cca 400 m2 a části p. p. č. 
    1968 k. ú. Bolechy o výměře cca 190 m2 z majetku města
                                                                                                          Termín: 31. 5. 2007
 
3. Tajemníkovi zabezpečit komplexní podklady připravené odpovědným pracovníkem MěÚ 
    ke všem prodejům a směnám nemovitostí z majetku města.  Termín: trvalý
 
4. Starostovi města projednat s Českými drahami odstranění nepořádku v prostoru bývalé 
    měnírny Vyšší Brod.                                                           Termín: 18. 5. 2007
 
5. Místostarostovi města projednat s Povodím Vltavy, s. p. odstranění překážek v říčním
    korytě, které ohrožují bezpečnost vodáků.                          Termín: 18. 5. 2007
 
VI. P o v ě ř u j e 
 
1. Starostu a tajemníka města přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci vodáckého 
    tábořiště „Pod hrází“.
 
 
PaedDr. Josef Pechlát                                                                        Ing. Milan Zálešák
místostarosta                                                                                      starosta
 
 


