
U s n e s e n í
z 9. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod ze dne 5. 11. 2007

 
 
Zastupitelstvo Města Vyšší Brod
 
I. B e r e  n a v ě d o m í 
 
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZM 3. 9. 2007 a zodpovězení všech dotazů a připomínek.
    K zasedání RM nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
 
2. Zprávu o činnosti finančního výboru za uplynulé období.
 
II. S c h v a l u j e 
 
1. Zapisovatelku pí Jitku Daňkovou 
    ověřovatele zápisu pí Ilonu Nevoralovou a Hanu Strakovou.
 
2. Doplněný a upravený program zasedání.
 
3. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Města Vyšší Brod na období 2008 – 2018.
    Pro zajištění zdrojů financování obnovy VH infrastruktury schvaluje variantu B, tempa 
    růstu nájemného s dopadem do ceny vodného a stočného dle varianty B.
 
4. Plán investic do VH infrastruktury Města Vyšší Brod pro na rok 2008 s výhledem na
    další období.
 
5. Jednosložkovou cenu vodného a stočného pro hospodářský rok 2008 dle návrhu 1. JVS, a. s.  ve výši:
    vodné:          28,68 Kč
    stočné:         20,57 Kč
    celkem         49,25 Kč
    Ceny jsou uváděny bez DPH.
 
6. Pořízení změny č. 2 ÚPO Vyšší Brod.
    Žadatelé o jednotlivé změny se budou na základě schváleného rozpočtu podílet na 
    finančních nákladech pořízení změny ÚP.
    Navrhovatel změny č. 7 uhradí i náklady na pořízení regulačního plánu.
 
7. Směnu pozemků:
    Město postoupí žadatel část p. p. č. 1427/12 o výměře 281 m2 k. ú. Studánky. Žadatel 
    postoupí městu st. p. č. – 225 o výměře 75 m2 a p. p. č. 1486/2 o výměře 284 m2 obě v k. 
   ú. Studánky, při ceně 200,- Kč/m2 pro obě strany. 
    Město uhradí žadateli rozdíl ve výměře pozemků, t. j. 78 m2. 
    Žadatel uhradí pořízení geometrického plánu a náklady spojené s převodem pozemků.
 
8. Zveřejnění záměru odprodeje st. p. č. -790 k. ú. Vyšší Brod o výměře 22 m2.
 
9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – právo vstupu za účelem zřízení, nutných 
    oprav a údržby kanalizační přípojky na p. p. č. 1721/1 k. ú. Vyšší Brod. ve prospěch 
    vlastníků domů č. p. 196 a 203 Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Žadatelé uhradí 
    pořízení geometrického plánu.
 



10. Program regenerace MPZ Vyšší Brod II. etapa pro období 2008 – 2012.
 
11. Proplacení odměny členkám finančního výboru dle návrhu předsedkyně FV v celkové 
      výši 4 000,- Kč.
 
12. Přijetí příspěvku od Jč. KÚ v rámci grantového programu na podporu jednotek Sboru 
      dobrovolných hasičů na nákup materiálního vybavení, souvisejícího s činností JSDH ve 
      výši 58 tis. Kč.
 
13. Odpis pohledávky Města Vyšší Brod ve výši 30 819,- Kč za zesnulým. Pohledávka 
      vznikla v období 1997 – 2003 neplacením nájemného z bytu v č. p. 308 v majetku města.
 
14. Rozpočtovou změnu č. 5/2007 ve výši:
      Příjmy:                                                      3 114 700,- Kč
      Výdaje:                                                     2 637 800,- Kč
      Financování: Snížení převahy výdajů nad příjmy stávajícího rozpočtu                     476 900,- Kč
 
15. Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2007 o místních poplatcích. 
 
16. Žádost Města Vyšší Brod o poskytnutí grantu na získání finančních prostředků FM 
      EHP/NORSKO na vnitřní úpravu a vybavení MŠ ve výši 137 700,- Kč. Spoluúčast 
      žadatele činí 24 300,- Kč.
 
17. Název „Rybářská“ pro ulici nově vzniklou v sousedství ulice 5. května na pozemcích 
      184/4, 184/2, 192/6 v k. ú. Vyšší Brod.
 
18. Seznam uchazečů o pronájem bytu v majetku města předložený komisí sociální a bytovou.
 
III. P o v ě ř u j e 
 
1. Starostu města vydáním příkazu k inventarizaci majetku Města Vyšší Brod k 31. 12. 2007.
                                                                                                          Termín: 9. 11. 2007
 
2. Místostarostu města jednáním o možnostech a podmínkách odprodeje části pozemku p. č. 
    4/21 k. ú. Herbertov o výměře cca 800 m2 s vlastníky. Pozemek potřebuje město pro další 
    rozvoj místní části Těchoraz.                                                            Termín: 17. 12. 2007
 
3. Radu města přípravou cenové mapy pozemků ve správním území města Vyšší Brod.
                                                                                                          Termín: 17. 12. 2007
 
IV. O d k l á d á 
 
1. Rozhodnutí o zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 1426/16 o výměře 1 147 m2 
    v k. ú. Studánky. Žadatel dosud nedodal požadované potřebné podklady.
 
2. Nabídku pí odprodeji p. p. č. 306/9 o výměře 13 203 m2 v k. ú. V. Brod. Současně pověřuje 
    starostu a tajemníka jednáním o této nabídce.                                  Termín: 17. 12. 2007

V. R e v o k u j e 



 
1. Usnesení č. II/14 ze zasedání ZM dne 3. 9. 2007 – část týkající se ceny pozemků p. č.
    58/3 – 120 m2, díl „b“ p. p. č. 1717/2 – 3 m2 a díl „a“ p. p. č. 57/5 – 1 m2, vše v k. ú.
    Vyšší Brod směňovaných mezi Městem Vyšší Brod a žadateli.
    Současně schvaluje změnu ceny z původních 350,- Kč/1 m2 na 200,- Kč/1 m2.
 
2. Usnesení č. II/11 ze zasedání ZM dne 18. 6. 2007, na jehož základě byl schválen záměr 
    odprodeje části pozemků p. č. 151 o výměře cca 142 m2 a části p. p. č. 152 o výměře cca 
    188 m2. Rozhodnutím ZM zůstává pozemek v majetku města.
 
VI. Z a m í t á 
 
1. Žádost o odprodej p. p. č. 405/1 o výměře 628 m2 k. ú. Vyšší Brod z majetku města. Odprodej by byl 
v rozporu s ÚP města.
 
 
            Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje.
 
 
PaedDr. Josef Pechlát                                                                        Ing. Milan Zálešák
místostarosta                                                                                      starosta


