
U s n e s e n í

ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod ze dne 18. 6. 2007 

Zastupitelstvo Města Vyšší Brod

I. Bere na vědomí

1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZM ze dne 16. 4. t. r. a zodpovězení dotazů a připomínek.

2. Zprávu místostarosty o jednání s Českými radiokomunikacemi o možnostech umístění 
technického zařízení pro příjem TV Prima ve Vyšším Brodě.

3. Zprávu starosty o odstranění nepořádku a dalších závad v prostoru bývalé měnírny Vyšší Brod.

4. Zprávu místostarosty o jednání s Povodím Vltavy, s. p. o odstranění překážek v korytě Vltavy pro 
zlepšení průjezdu vodáků.

5. Prezentaci MAS Českokrumlovsko přednesenou předsedou Petrem Laiskem.

6. Nabídku firmy NAVATYP, a. s. na možnost využití objektu hraničního přechodu Studánky po 
ukončení jeho čirmosti.

7. Informaci starosty města o podminkách využití a možnostech dalšího provozu lyžařského vleku 
na p. p. č. 949/8 k. ú. Vyšší Brod.

II. Schvaluje
 
1. Zapisovatelku pí J. Daňkovou.
Ověřovatele zápisu Ing. R. Urbance a Fr. Maurera.

2. Doplněný a upravený program zasedání.

3. Přistoupení Města Vyšší Brod do MAS Českokrumlovsko, o.p.s.

4. Směny lesních pozemků mezi Městem Vyšší Brod a LČR, s. p. dle přílohy č. 1 formou 
jednoduché pozemkové úpravy.

5. Odprodej pozemku p. č. 392/4 o výměře 77 m2, k. ú. Vyšší Brod z majetku města za cenu 350,- 
Kč/m2. Nabyvateli budou naúčtovány náklady s převodem spojené.

6. Odprodej pozemku p. č. 90/26 o výměře 74 m2 , k. ú. Vyšší Brod z majetku města
za cenu 350,- Kč/m2. Nabyvateli budou naúčtovány náklady s převodem spojené. 

7. Zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 1968 o výměře cca 160 m2, k. ú. Bolechy.

8.Zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 142/1 o výměře cca 500 m2, k. ú. Dvorečná.

9. Zveřejnění záměru odprodeje st. p. č. 62 o výměře 10 m2, k. ú. Dvorečná.

10. Zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 269/3 o výměře cca 110 m2 k. ú. Studánky.



11. Zveřejnění záměru odprodeje části pozemků p. č. 151 o výměře cca 142 m2 a p. č. 152 0 
výměře cca 188 m2 k. ú. Vyšší Brod.

12. Zveřejnění záměru směny pozemků p. č. 58/3 o výměře 120 m2 a dílu "b" z p. p. č. 1712/2 o 
výměře 3 m2 v majetku města za díl "a" z p. p. č. 57/5 o výměře 1 m2 z majetku žadatele - vše v 
k. ú. Vyšší Brod.
Součástí směny bude finanční vypořádání. "

13. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Vyšší Brod a Jč. plynárenskou, a. s. České 
Budějovice.

14. Smlouvu o budoucí smlouvě ke zřízení věcného břemene pro realizaci přívodu plynu .
k objektu fi SAPELI, a. s.

15. Poskytnutí finančních prostředků formou půjčky z FRB do rozpočtu města na úpravu objektu v 
majetku města - bytový dům č. p. 313.
Splatnost půjčky - 6 let, úroková sazba 1% p. a.
Současně schvaluje zařazení akce "Výměna oken a vyzdění meziokenních vložek v č. p. 313" k 
realizaci v roce 2007.

16. Vyřazení a likvidaci nehmotného investičního majetku dle návrhu fin. odboru a odboru VH. 
Jedná se o položky NIM 2/94 a NIM 3/97.

17. Závěrečný účet hospodaření města za rok 2006 včetně zprávy o přezkumu hospodaření a zprávy 
o inventarizaci majetku k 31. 12. 2006, a to bez výhrad.

18. Závěrečný účet hospodaření Svazku obcí Vyšebrodsko, včetně zprávy o ověření roční účetní 
uzávěrky k 31. 12. 2006.

19. Rozpočtovou změnu č. 3/07 ve výši:
příjmy 2 176 600,- Kč 
výdaje 2 747 100,- Kč
financování    570 500,- Kč 

Doplněnou o investiční akci uvedenou v bodu č.15

výdaje 877 300,- Kč 
příjmy 877 300,- Kč 
výdaje fondu   877 300,- Kč
fin. příjmové   877 300,- Kč

Rozpočtové opatření č. 3/07 dle přílohy.

20. Přijetí finančního příspěvku v rámci záštity prvního náměstka hejtmana Jč. kraje ve výši 10 tis. 
Kč na Setkání bezpečnostních a záchranných sborů ve Vyšším Brodě.

21. Přijetí finančního příspěvku od Společnosti tří zemí na realizaci akce "Silnice dětskýma očima" 
ve výši 5 tis. Kč.

22. Peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč z prostředků Města Vyšší Brod pro Město Železný Brod na 
zmírnění následků požáru tamnější historické zvonice.
Současně schvaluje dodatek k RZ č. 3/07 v objemu:



výdaje  100 000,- Kč 
financování výdajové s použitím zdrojů z minulých let.
Místostarosta a tajemník odpovídají za realizaci tohoto bodu do 26. 6. 2007.

Jedná se o verzi dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje.

PaedDr. Josef Pechlát Ing. Milan Zálešák
místostarosta starosta


