
U S N E S E N Í

z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod ze dne 3. 9. 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 18. 6. 2007 a zodpovězení všech dotazů a připomínek a 
    zprávu o zasedáních RM v uplynulém období.

2. Informaci o změně využití pozemku p. č. 949/8 k. ú. Vyšší Brod, který má město v pronájmu od   
    PF ČR:

- demontáž lyžařského vleku LV 200
- předání chaty dětskému oddílu "Vlci"
- uzavření nové nájemní smlouvy na tento pozemek za roční nájemné 358,- Kč.

3. Děkovný dopis starosty Města Železný Brod za finanční dar našeho města.

4. Zprávu o jednání, týkajícího se přistoupení Města Vyšší Brod k MAS Českokrumlovsko.

5. Návrh Pravidel pro tvorbu, správu a čerpání Fondu rozvoje bydlení města, která nahrazují     
    zrušené OZV města č. 5/97, 7/97, 3/99, 1/2006.

6. Přehled činnosti fin. výboru za období duben - srpen 2007.

II. S c h v a l u j e

1. Zapisovatelku pí J. Daňkovou.
    Ověřovatele zápisu Ing. M. Neufusse a J. Timka.

2. Upravený program zasedání.

3. Návrh rozpočtu Svazku obcí Vyšebrodsko pro r. 2007.

4. Kalkulaci výše stravného pro seniory ve školní stravovně ZŠ Vyšší Brod, kdy cena jednoho   
    oběda je navýšena na částku 42,- Kč.

5. Učetní uzávěrku Svazku obcí Lipensko za rok 2006.

6. Zřízení peněžního fondu k poskytování příspěvku na úpravu zevnějšku činovníkům, kteří  
    zajišt'ují slavnostní obřady.
    Současně schvaluje převod 3 promile z vlastních příjmů schváleného rozpočtu r. 2007 
    /cca 50 000,- Kč/ do tohoto fondu.

7. Pořízení Programu regenerace městské památkové zóny Vyšší Brod.

8. Rozpočtovou změnu č. 4/07 ve výši:
    Příjmy 3 718 100,- Kč 
    Výdaje 3 718 100,- Kč

9. Vstup Města Vyšší Brod do občanského sdružení „Česká asociace pečovatelských služeb“.



10. Odprodej pozemku z majetku města p. č. 1968/2 o výměře 171 m2, k. ú. Bolechy za cenu 
      80,-.Kč/m2. Nabyvateli budou naúčtovány náklady spojené s převodem.

11. Odprodej pozemku z majetku města p. č. 142/8 o výměře 496 m2, k. ú. Dvorečná za cenu 
       250,- .Kč/m2. Nabyvateli budou naúčtovány náklady spojené s převodem.

12. Odprodej pozemku z majetku města st. p. č. 62 o výměře 10 m2, k. ú. Dvorečná za cenu 
       250,-.Kč/m2. Nabyvateli budou naúčtovány náklady spojené s převodem.

13 . Odprodej pozemku z maj etku města p. č. 269/ 15 o výměře 245 m2, k. ú. Studánky za cenu    
       120,- Kč/m2. Nabyvateli budou naúčtovány náklady spojené s převodem.

14. Směnu pozemků:
      Město Vyšší Brod postoupí nabyvatelům pozemky: p. p. č. 58/3 o výměře 120 m2 a díl "b" z p. 
      p. č. 1717/2 o výměře 3 m2 k. ú. Vyšší Brod. 
      Nabyvatel postoupí městu díl "a" z p. p. č. 57í5 o výměře 1 m2 - vše v k. ú. Vyšší Brod za cenu 
      350,- .Kč/m2.
      Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků a poplatky se směnou spojené uhradí nabyvatel.

15. Zveřej nění záměru směny pozemků:
      Město Vyšší Brod nabízí žadateli část p. p. č. 1427/9 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Studánky.
      Žadatel nabízí městu st. p. č. 225 o výměře 75 m2 a p. p. č. 1486/2 o výměře 284 m2 v k. ú.     
      Studánky.

16. Podání žádosti k PF ČR o bezúplatný převod pozemků z majetku státu do majetku města. /dle    
      přílohy/.

17. Zřízení uěcného břemene - právo vedení a údržby kanalizační přípojky na p. p. č. 1749/1 v k. ú. 
      Vyšší Brod pro oprávněného. Věcné břemeno je zřízeno bezúplatně. Žadatel uhradí geometrický 
       plán.

18. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007, která ruší OZV č. 5/97, 7/97, 3/99 a 1 /2006.

19. Navýšení nájemného pro byty v majetku Města Vyšší Brod na základě zák. 107/2006 Sb.

20. Zřízení Fondu rozvoje bydlení Města Vyšší Brod a pověřuje radu města sestavením a    
      schválením Pravidel pro tvorbu, správu a čerpání tohoto fondu.

21. Poskytnutí půjčky z FRB Města Vyšší Brod ve výši 654 tis. Kč na opravu objektu DPS č. p. 380 
      majiteli, Městu Vyšší Brod. Půjčka bude realizována dle Pravidel pro tvorbu, správu a čerpání   
      tohoto fondu po jejich schválení radou města.

22. Dodatek k rozpočtové změně č. 4/07:
      Příjmy a výdaje z převodů 654 000,- Kč 
      Financování 654 000,- Kč
      Výdaje 654 000,- Kč

III.  Z a m í t á

1. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 33 k. ú. Vyšší Brod o výměře cca 408 m2.



IV.  O d k l á d á 

l. Rozhodnutí o odprodeji pozemku p. č. 151 o výměře 333 m2 k. ú. Vyšší Brod do příštího zasedání 
   ZM.
2. Rozhodnutí o zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 1426/16 o výměře 1 147 m2 v k. ú.   
    Studánky do příštího zasedání ZM.

Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje.

PaedDr. Josef Pechlát Josef Kovačík 
místostarosta člen  rady města 


