
U s n e s e n í
 

z 12. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod konaného dne 12. 3. 2008
 

Zastupitelstvo Města Vyšší Brod
 

I. S c h v a l u j e 
 

1.Zapisovatelku: Jitku Daňkovou

  Ověřovatele zápisu: Evu Maštalířovou, Josefa Kovačíka

 

2. Doplněný a upravený program zasedání.

 

3. V případě kladného vyřízení žádosti o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad zařadit 

    do rozpočtu města na rok 2009 část výdajů nevyčerpaných v roce 2008 z celkové hodnoty 

    uznatelných výdajů ve výši 7 096 439,- Kč na projekt „Rekonstrukce kempu Pod hrází“.Do 

    příjmu rozpočtu roku 2009 bude zařazena dotace z ROP NUTS II Jihozápad dle uzavřené 

    smlouvy.

 

4. V případě kladného vyřízení žádosti o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad zařadit 

    do rozpočtu města na rok 2009 celkové uznatelné výdaje na projekt „Rekonstrukce 

    elektroinstalace a zlepšení vybavení pro zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ Vyšší B rod“ ve výši 

    2 135 000,- Kč. Do příjmu rozpočtu roku 2009 bude zařazena dotace z ROP NUTS II 

    Jihozápad dle uzavřené smlouvy.

 

5. Zpracování a podání žádosti Města Vyšší Brod o přiznání dotačních prostředků z ROP 

    NUTS II Jihozápad, prioritní osy „Stabilizace a rozvoj měst a obcí“ na projekt „Výměna

    osobního výtahu v DPS V. Brod“. 

 

6. V případě kladného vyřízení dotace z ROP NUTS II. Jihozápad zařadit do rozpočtu města 

    na rok 2009 celkové uznatelné výdaje na projekt „Výměna osobního výtahu v DPS Vyšší 

    Brod“ ve výši 1 155 000,- Kč. Do příjmů rozpočtu roku 2009 bude zařazena dotace z ROP 

    NUTS II Jihozápad dle uzavřené smlouvy.

 

7. Zpracování a podání žádosti o dotaci z grantového programu Jč. kraje „Na podporu 

    jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jč. kraje“ na pořízení zásahového vozidla pro 

    JSDHO Vyšší Brod.



 

8. Zpracování a podání žádosti o dotaci z grantového programu Jč. kraje „Produkty a služby   

    v cestovním ruchu“ ve výši 65 000,- Kč na pořízení dopravního značení. Financování bude 

    řešeno rozpočtovou změnou č. 3/2008 pro rok 2008.

  

9. Měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva Města Vyšší Brod 

    dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 79/2008 Sb. s platností od 

    13. 3. 2008.

10. Přijetí  neinvestiční dotace od MPSV z programu „Podpora sociálních služeb s regionální 

      působností Jč. kraje“, která je určena na poskytování služeb ve výši 302 000,- Kč.

  

11. Bezúplatné zřízení věcného břemene k uložení kanalizační přípojky na pozemcích p. č. 

      211/3 a 212 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města. Žadatelé uhradí pořízení geometrického 

      plánu.

 

12. Úplatný převod pozemku st. p. č. 536 a stavby bez č. p. na něm stojící od Úřadu pro 

      zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Města Vyšší Brod.

 

13. Odkoupení pozemku p. č. 4/21 k. ú. Herbertov o výměře 998 m2 za cenu 150,- Kč/1m2 

     do majetku města.

 

 

            Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje.

  

 

PaedDr. Josef Pechlát                                                                                  Ing. Milan Zálešák

místostarosta                                                                                              starosta


