
USNESENÍ

ze zasedání Rady Města Vyšší brod dne 10.5.2010

Rada Města Vyšší Brod

I.Bere na vědomí

1. Průběžné plnění úkolů daných zasedáním RM dne 26.4.2010.

2. Výsledky kontroly dodržování zákona Č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších
předpisů, kterou provedli pracovníci Finančního ředitelství Č.Budějovice u MěÚ Vyšší Brod
v období 13.4. - 20.4.2010.

3. Zprávu o stavu zajištění stavby "Turistická stezka RADVANOV - RADING".

II. S c h val u j e

1. Předložený program zasedání.

2. Uzavření dodatku č.l ke Smlouvě o pronájem části pozemků p.p.č.952/3 a 964/1 k.ú. Vyšší
Brod uzavřené mezi Městem Vyšší Brod a nájemcem dne 2.1.2009 za těchto
podmínek:
a) V dohodě o narovnání bude v odstavci I, věta čtvrtá vypuštěn text:"když má za to, že

představuje plnění z neplatné nájemní smlouvy".
b) Do dohody o narovnání bude doplněno:

-- Do 15 dnů od podpisu dodatku č.l ke Smlouvě o pronájmu části pozemků p.p.č. 952/3
a 964/1 v k.ú. Vyšší Brod bude sepsán notářský zápis na dlužnou částku s přímou
vymahatelností.

-- Nájemce uhradí náklady řízení ve věci projednávání u Okresního soudu
v Českém Krumlově pod sp. zn. 15 C 1949/2009. Příloha Č. 1

3. Výši parkovného pro autobusy na parkovištích osazených parkovacím automatem
ve Vyšším Brodě v částce 50,- Kč za každou započatou hodinu.

4. Odklad platby nájemného pro nájemce budovy č.p. 38 na st.p.č. 9 ve Studánkách za měsíce
III. a IV./2010 do 31.8.2010.

5. Uvolnění částky 9.000,- Kč z rozpočtu města pro ocenění vítězů soutěže" Zahrada a okno
roku 2010".

6. Změnu nájemní smlouvy Č. 5/09 ze dne 5.5.2009 mezi městem a nájemcem s tím, že ze
smlouvy v čl. I odst. 1 se vypouští text .Pronajímatel je vlastníkem p.p.č. 1/1 ostatní plocha
o výměře 9.176 m2", v čl. I odst. 2 se vypouští text" Pronajímatel přenechává nájemci do
nájmu část. p.p.č. 1/1 o výměře 1.500 m2".

7. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. III v k.ú. Hrudkovo výměře 9.176 m2.

8. Zvláštní užívání části pozemku p.č. 201/6 v k.ú. Vyšší Brod v majetku města pro vystoupení
cirkusu KELLNER ve dnech 18. a 19.5.2010.
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III. U k I á d á

1. Zpracování návrhu výše nájemného z pozemků v majetku Města Vyšší Brod,
které neslouží k podnikání nájemce Odpovídá: tajemník

Termín: 30.9.2010

2. Starostovi zajištění dozoru Městské policie V.Brod při vystoupení cirkusu KELLNER ve
dnech 18. a 19.5.2010 ve Vyšším Brodě.

IV. P o věř u je

1. Starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu části pozemků p.p.č. 952/3 a
964/1 k.ú Vyšší Brod, uzavřené mezi Městem Vyšší Brod a nájemcem dne 2.1.2009.

V. Vy br a I a

1. Po posouzení předložených 4 nabídek na provedení akce" Zateplení a renovace panelového
domu č.p. 263 Vyšší Brod" nabídku firmy ASARKO S.f.O. JIVNO ve výši 2,810.442,- Kč
včetně DPH.

VI. Z a mít á

1. Žádost Občanského sdružení Vítkův Hrádek o fmanční příspěvek na oslavu 5. výročí
otevření objektu Vítkův Hrádek pro veřejnost.

VII. Vyj a dřu j e s o u h I a s

1. S postupem bytové komise ve věci přidělení bytu v č.p. 275, Zahradní ulice Vyšší Brod.

VIII. O d k Iá d á

1. Vyřízení žádosti o pronájem části pozemku p.č. 306/9 v k.ú. Vyšší Brod.

d.~
Místostarosta
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