
USNESENÍ
z 27. zasedání Zastupitelstva Města VyŠŠÍ Brod ze dne 12. 4. 2010

Zastupitelstvo Města VyŠŠÍ Brod

I. Ber e n a věd o m Í

1. Kontrolu usnesení z předešlých zasedání ZM a RM od 25.2.2010 do 29.3.2010.
Současně konstatuje průběžné plnění všech uložených úkolů.

2. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu z OP Životní prostředí na projekt:
"Rekonstrukce sběrného dvora Vyšší Brod".

3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu od MPSV ve výši 572000,- Kč na
zajištění pečovatelské služby.

II. S c h val u j e

1. Zapisovatelku:
Ověřovatele zápisu:

Jitku Daňkovou
Ilonu Nevoralovou
Josefa Kovačíka

2. Doplněný program zasedání.

3. Rozpočtovou změnu č. 2/2010 v objemech:
Příjmy 572 000,- Kč
Výdaje 234 850,- Kč
Financování příjmové 337 150,- Kč Příloha č. 1

4. Rozpočtový výhled na období 2011 - 2014. Příloha č. 2

5. Opětovné podání žádosti do OP ŽP - Prioritní osa 4, oblast podpory 4.1 - zkvalitnění
nakládání s odpady. Odpovídá: tajemník

Termín: 31. 5. 2010

6. Finanční podíl Města Vyšší Brod na fmancování akce "Rekonstrukce sběrného dvora Vyšší
Brod pro rok 2011 ve výši 15 % nákladů a pro rok 2012 ve výši 15 % nákladů.

7. Podání žádosti do GP na podporu jednotek JSDHO obcí Jihočeského kraje - 1. výzvy 2010,
opatření č. 1 investiční dotace a vyčlenění vlastních prostředků na spolufmancování
projektu ve výši 30 % celkových nákladů, t. j. asi 30 000,- Kč.

8. Hospodářský výsledek PO Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod za kalendářní rok
2009 ve výši HV 0,- Kč. Příloha č. 3

9. Účtový rozvrh PO Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod pro kalendářní rok 2010,
tak aby vycházel z předepsané účtové osnovy, platné od 1. 1. 2010 a analytické účty byly
průběžně vytvářeny na základě jednotlivých účetních případů v průběhu roku v souladu
s platnou legislativou a potřebami organizace. Ostatní ustanovení účtových rozvrhů PO MŠ
a ZŠ Vyšší Brod, schválená v předcházejících účetních období, zůstávají nadále v platnosti.
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Odpovídá: ředitel ZŠ a MŠ Vyšší Brod
Termín: průběžně

10. Závazné ukazatele rozpočtu PO Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod pro rok
.2010. Nulový hospodářský výsledek a předpis odvodu z rozpočtu školy ve výši účetních
odpisů nemovitého majetku a jeho technického zhodnocení.

Odpovídá: ředitel ZŠ a MŠ Vyšší Brod
Termín: průběžně

11. Odpisový plán PO Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod pro rok 2010, včetně
sestavy účetně odpisovaného majetku. Příloha Č. 4

Odpovídá: ředitel ZŠ a MŠ Vyšší Brod
Termín: průběžně

12. Možnost používání prostředků rezervního fondu PO Základní škola a Mateřská škola
Vyšší Brod k pokrývání rozpočtem nezajištěných nákladů účetního období.

Odpovídá: ředitel ZŠ a MŠ Vyšší Brod
Termín: průběžně

13. Výroční zprávu o hospodaření PO Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod za rok
2009. Příloha Č. 5

14. Navýšení rozpočtu PO Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod o částku 50 000,- Kč
na pokrytí zvýšených nákladů provozu MŠ o letních prázdnínách r. 2010.
Ředitel PO ZŠ a MŠ Vyšší Brod zajistí projednání a upřesnění délky přerušení provozu
MŠ Vyšší Brod v období VII-VIII/10. Výsledek oznámí starostovi města.

Odpovídá: ředitel ZŠ a MŠ Vyšší Brod
Termín 30. 4. 2010

15. Zveřejnění záměru odprodeje části p. p. Č. 2026/5 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Bolechy
z majetku města. Odpovídá: místo starosta

Termín: 20. 4. 2010

16. Zveřejnění záměru odprodeje domu bez Č. p. v Kaplické ulici, stojícího na st. p. Č. 194 a
pozemku st. p. Č. 194 o výměře 133 m2 v k. ú. Vyšší Brod z majetku města.

Odpovídá: místostarosta
Termín: 20. 4. 2010

17. Zveřejnění záměru odprodeje části p. p. Č. 65/9 o výměře cca 70 rn2 a části p. p. Č. 80/7 o
výměře cca 40 m2 v k. ú. Vyšší Brod z majetku města.

Odpovídá: místostarosta
Termín: 20.4.2010

18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
pro právo vedení a údržby vodovodní a kanalizační přípojky na p. p. Č. 1879/1 v k. ú.
Hrudkov v majetku města ve prospěch vlastníka p. p. Č. 809/9 v k. ú. Hrudkov.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou úplatu ve
výši 5 000,- Kč. Žadatelé dále uhradí náklady se zřízením břemene související.

Odpovídá: tajemník
Termín: 31. 7.2010
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19. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu zařízení
distribuční soustavy s názvem "Vyšší Brod, Náměstí - NN" na p. p. č. 2011,50, 172211,
172311, 1723/2 a 1785/4 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města ve prospěch E. ON
Distribuce a. s. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu v celkové
výši 10 000,- Kč. Žadatel dále uhradí náklady se zřízením břemene související.

Odpovídá: tajemník
Termín: 31. 7.2010

20. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu zařízení
distribuční soustavy s názvem "Lopatná, č. p. 9 - NN" na p. p. č. 2178 a 2179 v k. ú.
Bolechy v majetku města ve prospěch E. ON Distribuce, a. s. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 6 000,- Kč. Žadatel dále
uhradí náklady se zřízením břemene související.

Odpovídá: tajemník
Termín: 31. 7. 2010

21. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu Rozšíření
distribuční soustavy s názvem .Lopatná, č. p. 9 - NN" na p. p. č. 2175 v k. ú. Bolechy
v majetku města ve prospěch E. ON Distribuce, a. s. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně,
a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 10 000,- Kč. Žadatel dále uhradí náklady se
zřízením břemene související. Odpovídá: tajemník

Termín: 31. 7. 2010

22. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu zařízení
distribuční soustavy s názvem "Lachovice, č. p. 974/35 - NN" na p. p. č. 974/28
v k. ú. Hrudkov v majetku města ve prospěch E. ON Distribuce, a. s. Věcné břemeno bude
zřízení úplatně, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 5000,- Kč+DPH. Žadatel dále
uhradí náklady se zřízením břemene související.

Odpovídá: tajemník
Termín: 31. 7.2010

23. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
pro právo vedení a údržby vodovodní přípojky na p. p. č. 394/3 v k. ú. Vyšší Brod
v majetku města ve prospěch vlastníka stavby bez č. p. na st. p. č. 689 v k. ú. Vyšší Brod.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu 5 000,- Kč.
Žadatel dále uhradí náklady se zřízením břemene související.

Odpovídá: tajemník
Termín: 31. 7.2010

24. Navržený postup při realizaci oprav sociálního zařízení na veřejném tábořišti "Pod hrází"
v období od 1. 10.2010 do 30. 4. 2011, včetně zařazení potřebných finančních prostředků
na dokončení akce do rozpočtu města pro rok 2011.

Odpovídá: tajemník
Termín: průběžně

25. Navržený postup při výstavbě sportoviště na veřejném tábořišti "Pod hrází" v období od
1. 9. 2010. V případě nedokončení stavby v roce 2010 převedení potřebných finančních
prostředků na dokončení akce do rozpočtu roku 2011. Součet potřebných finančních
prostředků pro roky 2010 a 2011 nepřekročí původní rozpočtovanou částku ve výši
1 350 000,- Kč. Odpovídá: tajemník
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Termín: průběžně

26. Přidělení státní finanční podpory MK ČR z Programu regenerace MPR a MPZ v celkové
výši 200 000,- Kč Římskokatolické farnosti Vyšší Brod na opravu kostela sv.
Bartoloměje.

Financování: Rozpočtované náklady
Dotace MK ČR
Podíl žadatele
Podíl města

290000,- Kč
200000,- Kč
30000,- Kč
60000,- Kč Příloha Č. 6

Současně schvaluje povinný podíl města ve výši 60 000,- Kč.
Odpovídá: místo starosta
Termín: 15.4.2010

27. Místní "Program obnovy venkova" pro období let 2010 - 2015. Příloha Č. 7

28. Smlouvu dobrovolného svazku obcí "Svazku Lipenských obcí". Příloha Č. 8

29. Stanovy "Svazku Lipenských obcí". Příloha Č. 9

30. Seznam žadatelů o byty v majetku města Vyšší Brod pro rok 2010. Příloha Č. 10

31. Změnu doby zpoplatnění na parkovištích Města Vyšší Brod, osazených parkovacími
automaty.
Parkování vozidel v nedělích nebude zpoplatněno. Příloha Č. 12

Odpovídá: starosta
Termín: 1. 5.2010

III. P o věř u j e

1. Starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni pro právo vedení a údržby vodovodní a kanalizační přípojky na p. p. č.
1879/1 v k. Ú. Hrudkov v majetku města. Odpovídá: starosta

Termín: 30. 7.2010

2. Starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni pro stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "Vyšší Brod, Náměstí

- NN" na p. p. Č. 20/1, 50, 1722/1, 1723/1, 1723/2, 1785/4 v k. Ú. Vyšší Brod v majetku
města. Odpovídá: starosta

Termín: 30. 7. 2010

3. Starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o Zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni pro stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "Lopatná Č. p. 9 -
NN" na p. p. Č. 2178 a 2179 v k. Ú. Bolechy v majetku města. Odpovídá: starosta

Termín: 30. 7.2010

4. Starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni pro stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "Lopatná Č. p. 9-
NN" na p. p. Č. 2175 v k. Ú. Bolechy v majetku města. Odpovídá: starosta
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Termín: 30. 7.2010

5. Starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni pro stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "Lachovice,
Č. p. 974/35 - NN" na p. p. Č. 974/28 v k. Ú. Hrudkov v majetku města.

Odpovídá: starosta
Termín: 30. 7. 2010

6. Starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni pro právo vedení a údržby vodovodní přípojky na p. p. Č. 394/3 v k. Ú.
Vyšší Brod v majetku města. Odpovídá: starosta

Termín: 30. 7.2010

7. Starostu města podpisem úplného znění smlouvy dobrovolného svazku obcí "Svazku
Lipenských obcí". Odpovídá: starosta

Termín: 30. 4. 2010

8. Starostu města podpisem úplného znění stanov "Svazku Lipenských obcí".
Odpovídá: starosta
Termín: 30.4.2010

IV. U kl á d á

1. Zpracování statistického přehledu výběru parkovného v parkovacích automatech města
v jednotlivých dnech v týdnu, který předloží příštímu zasedání ZM.

Odpovídá: starosta
Termín: 10.6.2010

V. Z a mít á

1. Obnovenou žádost o odprodej části pozemku p. Č. 91/2 v k. Ú. Vyšší Brod
o výměře cca 100 m2 v majetku Města Vyšší Brod.

2. Žádost o přiznání peněžního daru na pořízení ultrazvukového přístroje
pro gynekologickou ordinaci. Příloha Č. 11

VI. O d k Iá d á

1. Žádost o směnu pozemků:
Žadatel nabízí p. p. Č. 1790 o výměře 2503 m2, požaduje p. p. Č. 185/3 o výměře 457 m2 a
p. p. Č. 9/2 o výměře 362 m2, vše uvedené v k. Ú. Hrudkov.

Odpovídá: místostarosta
Termín: příští zasedání ZM

Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje.

62r:J~
místo starosta


