
MĚSTO VYŠŠÍ BROD
ul. Mfru 250, 382 73 Vyššf Brod

e-mail podatelna@vyssibrod.cz, tel. : 380 746 537, fax. : 380746 305, IDDS:7tnbs9d

Vyšší Brod 3.6.2010

POZVÁNKA
na 28. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod, které se bude konat

V pondělí 14.6.2010 V 18.00 hodin
V zasedací síni MěÚ Vyšší Brod.

Návrh programu:

l. Kontrola usnesení z předešlých zasedání ZM a RM od 29.3.2010 do 24.5.2010
2. Projednání" Návrhu závěrečného účtu města Vyšší Brod za rok 2009 včetně "Zprávy

nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města k 31. prosinci 2009" a inventarizace
majetku

3. Závěrečný účet DSO Vyšebrodsko a "Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření
k 31. prosinci 2009"

4. Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za období 1.1.2009 až 31.12.2009
účetní jednotky Monte Vyšší Brod s.r.o.

5. Zápis z kontroly hospodaření v lesích města Vyšší Brod
6. Přijetí investičního příspěvku v rámci Grantového programu na podporu sborů dobrovolných hasičů obcí

Jčk na projekt: Výměna garážových vrat na hasičské zbrojnici ve Vyšším Brodě
7. Přijetí příspěvku KÚ-JčK na výdaje spojené s udržením akceschopnosti JSDHO JčK
8. Přijetí dotace ze státního rozpočtu na zajištění voleb do PS Parlamentu ČR
9. Sdělení Státního fondu životního prostředí o akceptaci žádosti o podporu SFŽP ČR v rámci OP Životní

prostředí na projekt .Revitalizace vodního režimu v k.ú. Vyšší Brod"
10. Použití části výtěžku z provozování loterií ajiných podobných her na veřejně prospěšný účel
11. Návrh rozpočtové změny Č. 3/2010
12. Projednání žádostí o prodej nemovitostí z majetku města
13. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
14. Projednání došlé žádosti o změnu ÚPO Vyšší Brod
15. Žádost o prominutí poplatků z prodlení za opožděné platby za nájem a služby spojené s užíváním bytu
16. Stanovení počtu členů zastupitelstva města na další volební období
17. Projednání zápisů z kontrol Finančního a Kontrolního výboru
18. Projednání .Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku ve služebním

obvodě OOP Vyšší Brod za období od 1. ledna 2009 do 31.prosince 2009
19. Projednání restaurátorského záměru a fin. rozvahy - Křížová cesta
20. Různé
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