
USNESENÍ

ze zasedání Rady Města Vyšší Brod dne 24.5.2010

Rada Města Vyšší Brod

I. Ber e n a věd o m í

1. Průběžné plnění úkolů daných zasedáním RM dne 10. 5. 2010.

2. Plnění upraveného rozpočtu města za období I - IV roku 2010 a výhled na další období.
Příloha č. 1

II. S c h val u j e

1. Předložený program zasedání.

2. Pronájem částí p. p. č. 306/7 o výměře 25 m2 ap. p. č. 306/9 o výměře 2 411 m2 v k. ú.
Vyšší Brod na dobu určitou do 31. 12.2010.

3. Pronájem částí p. p. č. 306/7 o výměře 106 m2 a 306/9 o výměře 1 698 m2 v k. ú. Vyšší
Brod na dobu určitou do 31. 12. 2010.

4. Zveřejnění záměru pronájmu části p. p. č. 306/9 o výměře 1 160 m2 v k. ú. Vyšší Brod na
dobu určitou do 31. 12. 2010.

5. Přijetí finančního daru ve výši 5 000,- Kč, který bude použit pro potřeby
JSDHO V. Brod.

6. Zřízení tržního místa na části p. p. č. 60 v k. ú. Vyšší Brod pro prodej rychlého občerstvení
na období VI - IX 2010 v souladu s čl. 3, odst. 2 Tržního řádu města.

7. Vyznačení hipostezek na pozemcích p. č. 50/21 a 50/6 v k. ú. D. Drkolná v majetku města,
které provede Odbor při KČT Jč. kraje turistika na koni. Příloha č. 2

8. Poskytnutí peněžitého daru ve výši 19 000,- Kč, s. p. LČR Vyšší Brod, jako příspěvek na
pořízení a instalaci schodiště u vorové propusti Vyšší Brod na levém břehu Vltavy.

III. P o věř u j e

1. Starostu města podpisem darovací smlouvy o přijetí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro
potřeby JSDHO Vyšší Brod.

2. Starostu města podpisem darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši
19000,- Kč Lesům ČR, s. p.



IV. Z a mít á

1. Nabídku Českokrumlovského deníku na placenou prezentaci Města Vyšší Brod v příloze
"Cesty městy".

Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje.
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