
U s n e s e n í
 

ze 13. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod, konaného dne 28. 4. 2008
 

Zastupitelstvo Města Vyšší Brod
 

I. B e r e   n a   v ě d o m í 
 

1. Kontrolu usnesení z 11. zasedání ZM dne 25. 2. 2008 a 12. zasedání ZM dne 12. 3. 2008, 

    dále usnesení RM za období od 10. 3. do 14. 4. 2008. Současně konstatuje splnění všech 

    uložených úkolů.

 

2. Zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za období 1. 1. 2007 – 

    31. 12. 2007 účetní jednotky MONTE V. Brod, s. r. o.                          Příloha č. 1

 

3. Návrh zastupitele JUDr. L. Dvořáka na neprodlené zahájení prodeje části bytového fondu 

    města stávajícím nájemníkům. 

 

4. Žádosti uživatelů bytů v bytových domech č. p. 308 a 313 o privatizaci těchto bytů. 

 

5. Zprávu o činnosti finančního výboru za uplynulé období. 

 

6. Informaci Ing. Krahulce o skutečnostech souvisejících s vlastnictvím nemovitého majetku 

    jiných obcí ve správním území Města Vyšší Brod /viz usnesení ZM IV/2 ze dne 25.2.2008/.

 

II. S ch v a l u j e 
 

1. Zapisovatelku Jitku Daňkovou

    Ověřovatele zápisu: Ing. Romana Urbance a pí Hanu Strakovou

 

2. Navržený program zasedání. Bod č. 9 – rozpočtové změny č. 3 byl rozšířen o příjetí

    daru a program byl dále doplněn bodem č. 19 – zpráva o činnosti FV a změna

    ve složení FV.

 

3. Závěrečný účet Města Vyšší Brod za rok 2007.                                      Příloha č. 2

 

4. Závěrečný účet Svazku obcí Vyšebrodsko za rok 2007.                          Příloha č. 3



 

5. Hospodaření ZŠ a MŠ Vyšší Brod za rok 2007.                                      Příloha č. 4

 

6. Převod zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Vyšší Brod ve výši 7 479,85 Kč do 

    rezervního fondu organizace.                                                                   Příloha č. 5

 

7. Použití části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her ve výši 99 971,60 Kč na 

    veřejně prospěšný účel – příspěvek na pořízení rychlého zásahového automobilu pro 

    potřeby JSDHO podle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve 

    znění pozdějších předpisů ve výši, která odpovídá v tabulce stanovenému procentu dle § 4 

    odst. 2 výše uvedeného zákona. 

 

8. Pravidla pro tvorbu a používání prostředků fondu oprav a údržby pro 32 b. j. v ulici 

    Pohraniční Stráže, Vyšší Brod.                                                                Příloha č. 6

 

9. Rozpočtovou změnu č. 3/2008 v objemech:

    Příjmy:                                                                               515 700,- Kč

    Výdaje:                                                                              219 000,- Kč

    Financování: snížení převahy výdajů nad příjmy             296 700,- Kč   Příloha č. 7

 

10. Přijetí finančního daru ve výši 30 000,- Kč od firmy Pavelec, s. r. o. Částka bude použita 

      na financování provozu MěP Vyšší Brod.

 

11. Přijetí finančního daru ve výši 68 000,- Kč od firmy Pavelec, s. r. o. Částka bude použita 

      na financování činnosti JSDHO Vyšší Brod.

 

12. Rozdělení příspěvku MK ČR na regeneraci MPZ Vyšší Brod v celkové výši 200 000,- Kč 

      mezi žadatele a přiznání povinného podílu města. 

 

Žadatel                       Akce                           rozpočt.           dotace                         podíl               podíl

                                                                      náklady           MK ČR           města              žadat.

 

Cist. Opatství          Administrativní          100 tis.          100 tis.                            -                       -

Vyšší Brod                 budova

 

Římskokat.                 Kostel sv.                   144 tis.          100 tis.                        29 tis.              15tis.

farnost V. Brod          Bartoloměje



 

13. Realizaci a předložení projektu přeshraniční turistické stezky Radvanov – Rading

      do OP ČR – Rakousko.

 

14. Ceník pozemků v majetku města sloužící zejména pro stanovení ceny při prodeji pozemků 

      žadatelům.                                                                                                          Příloha č. 8

 

15. Odprodej pozemků z majetku města p. č. 1426/16 o výměře 893 m2 a p. č. 1427/13 o 

      výměře 39 m2 v k. ú. Studánky za cenu 150,-/1 m2.

      Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související. 

 

16. Odprodej pozemků z majetku města p. č. 1426/19 o výměře 254 m2 a p. č. 1427/3 o 

      výměře 167 m2 v k. ú. Studánky za cenu 150,-/1 m2.

      Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související.

 

17. Zveřejnění záměru odprodeje st. p. č. – 788 k. ú. Vyšší Brod o výměře 20 m2.

 

18. Zveřejnění záměru odprodeje st. p. č. – 782 k. ú. Vyšší Brod o výměře 26 m2.

 

19. Zveřejnění záměru odprodeje st. p. č. – 789 k. ú. Vyšší Brod o výměře 44 m2.

 

20. Zveřejnění záměru odprodeje st. p. č. – 785 k. ú. Vyšší Brod o výměře 21 m2

 

21. Zveřejnění záměru odprodeje pozemků p. č. 436/11 o výměře 1899 m2 a p. č. 437 o 

      výměře 2 474 m2, obě v k. ú. Herbertov.

 

22. Zveřejnění záměru odprodeje pozemků p. č. 436/12 o výměře 835 m2 a p. č. 436/13 o 

      výměře 3 901 m2, obě v k ú. Herbertov. 

 

23. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, týkajícího se umístění 

      kabelového vedení NN na pozemcích v majetku města p. č. 67/7, 67/2, 52/8 k. ú. Vyšší   

      Brod /Poschoďová ulice/ ve prospěch firmy E. ON, Distribuce, a. s. 
      Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou částku ve výši 10 000,- Kč.

 

24. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, týkajícího se stavby 

      zařízení distribuční soustavy s názvem“Vyšší Brod, ZTV STING CZ – NN“ na 

      pozemcích v majetku města p. č. 115/6, 115/17, 1726/1, 1727/3, 1728/1 k. ú. Vyšší Brod 

      /komunikace pro staveniště RD v Zahradní ulici/ ve prospěch firmy E. ON Distribuce, a.s. 



      Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou částku ve výši 500,- Kč.

 

25. Změnu ve složení finančního výboru, kdy za odstupující Ing. B. Šilhavou je doplněn o 

      pí R. Francovou.

 

III. R e v o k u j e 
 

1. Usnesení č. II/23 z 11. zasedání ZM dne 25. 2. 2008.

    Revokované znění:

    ZM schvaluje termín 30. 6. 2008, jako nejzazší k podání žádosti o odprodej stavebních 

    pozemků pod řadovými garážemi na Kaplické ulici za dosavadní cenu 150,- Kč/1m2. 

    Prodeje požadované po tomto termínu budou vyřizovány s uplatněním ceny tržní.

 

IV: O d k l á d á 
 

1. Odprodej části pozemku p. č. 1421/1 v k. ú. Vyšší Brod o výměře cca 120 m2 do doby, 

    než budoucí nabyvatel, dodá geometrický plán. 

 

V. U k l á d á 
 

1. Přípravu podkladů, dle kterých bude ZM rozhodovat o privatizaci části bytového fondu 

    města.                                                                              Zodpovídá: tajemník                                     
                                                                       Termín: 20. 5. 2008

 

VI. Z a m í t á 
 

1. Žádost p. S. Pavelce o prominutí úhrady části nákladů souvisejících s pořízením změny ÚP 

    č. 2 Města Vyšší Brod.

 

            Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje.

 

 

 

 

PaedDr. Josef Pechlát                                                                                  Ing. Milan Zálešák

místostarosta                                                                                     starosta

 


