
USNESENÍ
z 28. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod ze dne 14. 6. 2010

Zastupitelstvo Města Vyšší Brod

I. Ber e n a věd o m í

1. Kontrolu usnesení z předešlých zasedání ZM a RM od 29.3. do 24.5.2010. Konstatuje
průběžné plnění uložených úkolů.

2. Schválení závěrečného účtu DSO Vyšebrodsko, včetně zprávy nezávislého auditora o
přezkoumání hospodaření svazku ke dni 31. 12. 2009 s vyjádřením "bez výhrad"
shromážděním starostů DSO Vyšebrodsko. Příloha Č. 1

3. Zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní uzávěrky za období 1. 1. 2009 - 31. 12.
2009 účetní jednotky Monte Vyšší Brod, s. r. o. se závěrem "Bez výhrad".

Příloha Č. 2

4. Zápis z kontroly hospodaření v lesích Města Vyšší Brod v roce 2009. Příloha Č. 3

5. Oznámení KÚ JčK o přiznání investičního příspěvku v rámci Grantového programu na
podporu sborů dobrovolných hasičů obcí JčK na projekt: "Výměna garážových vrat na
hasičské zbrojnici ve Vyšším Brodě" ve výši 60 000,- Kč.

6. Schválení žádosti Města Vyšší Brod o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu
životní prostředí na projekt: .Revitalizace vodního režimu v k. ú. Vyšší Brod".
Akceptační číslo: 10053566

7. Přiznání dotace ze státního rozpočtu ve výši 60000,- Kč na pokrytí nákladů spojených
s volbami do Poslanecké sněmovny PČR ve dnech 28. - 29. května 2010.

8. Přiznání příspěvku KÚ JčK ve výši 71 200,- Kč na výdaje spojené s udržením
akceschopnosti JSDHO Vyšší Brod.

9. Návrh závěrečného účtu Svazku Lipenských obcí za rok 2009, včetně zprávy o výsledcích
přezkoumání hospodaření Svazku. Příloha Č. 4

10. Zprávu vedoucího oddělení OOP Vyšší Brod o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a
veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP Vyšší Brod za období od 1. 1. 2009 do
31. 12. 2009. Příloha Č. 7

11. Záměr restaurování křížové cesty - 14 kamenných zastavení ve Vyšším Brodě -
historické památky, která vede od Martínkovské ulice k poutnímu místu Maria Rast.

II. S c h val u j e

1. Zapisovatelku:
Ověřovatele zápisu:

Jitku Daňkovou
JUDr. Luboše Dvořáka
MVDr Tomáše Jaroše
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2. Upravený a doplněný program zasedání ZM.

3. Závěrečný účet Města Vyšší Brod za rok 2009, včetně zprávy nezávislého auditora o
přezkoumání hospodaření města k 31. 12. 2009 s výhradami. Příloha č. 5

4. Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě nezávislého auditora o
přezkoumání hospodaření města k 31. 12. 2009.

5. Použití části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her ve výši 237 543,- Kč na
veřejně prospěšný účel - oprava místních komuníkací - v souladu se zákonem č. 202/1990
Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši, která
odpovídá v tabulce stanovenému procentu podle § 4 odst. 2 výše uvedeného zákona.

Odpovídá: tajemník
Termín: 31. 7. 2010

6. Rozpočtové změny č. 3/2010 v objemech:
Příjmy: 678 400,- Kč
Výdaje: 678 400,- Kč Příloha č. 6

7. Zveřejnění záměru odprodeje třípokojového bytu I. kategorie č. 2 v panelovém domě č. p.
311, stojícího na st. p. č. 487 v ulici Pohraniční Stráže, Vyšší Brod o podlahové ploše 72,91
m2 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č. p. 311 a st. p. č. 487 v
k. ú. Vyšší Brod. Prodej se uskuteční obálkovou metodou, nabídky budou přijímány
do 30.7.2010. Nejnižší možná nabídka pro zájemce: 600000,- Kč.

Odpovídá místo starosta
Termín: 24. 6.2010

8. Odprodej pozemku p. č. 174/1 v k. ú. Vyšší Brod o výměře 53 m2 z majetku města
za cenu 200,- Kč/1 m2. Nabyvateli budou připočteny náklady
s odprodejem nemovitosti související.

9. Odprodej pozemku p. č. 174/3 v k. ú. Vyšší Brod o výměře 49 m2 z majetku města
za cenu 200,- Kč/1 m2. Nabyvateli budou připočteny náklady
s odprodejem nemovitosti související.

10. Odprodej pozemků p. č. 65/18 o výměře 61 m2 ap. č. 80/15 o výměře 47 m2, oba v k. ú.
Vyšší Brod z majetku města za cenu 200,- Kč/1 m2. Nabyvateli budou
připočteny náklady s odprodejem nemovitosti související.

11. Odprodej domu bez č. p. stojícího na st. p. č. 194 a st. p. č. 194 v k. ú. Vyšší Brod o
výměře 133 m2 formou obálkové metody žadateli, který podá nejvyšší nabídku. Nejnižší
možnou nabídkou je cena nemovitosti dle znaleckého posudku, která činí 1 720 170,- Kč.

12. Zveřejnění záměru směny pozemků mezi Městem Vyšší Brod a žadatelem p. p. č. 1790
v k. ú. Hrudkov o výměře 2 503 m2 z majetku žadatele za p. p. č. 9/2 v k. ú. Hrudkov o
výměře 362 m2 a část p. p. č. 185/3 v k. ú. Hrudkov o výměře asi 400 m2 z majetku
města. Odpovídá místostarosta

Termín: 24. 6.2010

13. Zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 91/2 v k. ú. V. Brod o výměře asi 60 m2
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z majetku města nabyvateli.
Před rozhodnutím o odprodeji dodá nabyvatel autorizovanou studii řešení opěrné zdi a
přilehlé komunikace. Odpovídá místostarosta

Termín: 24. 6.2010

14. Zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 2211/3 v k. ú. Bolechy o výměře asi
70 m2 z majetku města. Odpovídá místostarosta

Termín: 24. 6. 2010

15. Zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 2211/3 v k. ú. Bolechy o výměře asi
60 m2 z majetku města. Odpovídá místostaro sta

Termín: 24. 6. 2010

16. Zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 4/21 v k. ú. Herbertovo výměře asi
30 m2 z majetku města. Odpovídá místostarosta

Termín: 24. 6.2010

17. Zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 269/1 O o výměře 51 m2 a části p. č. 269/3 o
výměře asi 90 m2, oba v k. ú. Studánky z majetku města.

Odpovídá místostarosta
Termín: 24. 6. 2010

18. Zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 762/3 v k. ú. Hrudkov o výměře asi 400
m2 z majetku města. Odpovídá místostarosta

Termín: 24. 6. 2010

19. Zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 2026/5 v k. ú. Bolechy o výměře asi
120 m2 z majetku města. Odpovídá místostarosta

Termín: 24. 6. 2010

20. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu zařízení
distribuční soustavy s názvem "Vyšší Brod, ZTV Sting - NN" na p. p. č. 115/6, 11517,
115/17, 120/4, 1727/3 a 1728/1 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města ve prospěch E.ON
Distribuce, a. s. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou úplatu
v celkové výši 1 000,- Kč, bez DPH. Číslo smlouvy I-51= 13/2008/II-24.

21. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu zařízení
distribuční soustavy s názvem "Vyšší Brod, ZTV Sting - NN" na p. p. č. 118/2 a 2017/17
v k. ú. Vyšší Brod 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, bez DPH.
Číslo smlouvy II-8=28/201 011I-21.

22. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu zařízení
distribuční soustavy s názvem .Drkolná - NN" na p. p. č. 999/3 a 999/16 v k. ú. Dolní
Drkolná v majetku města ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 3 900,- Kč.
Číslo smlouvy II-9=28/20 1011I-22.

23. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu zařízení
distribuční soustavy s názvem "Vyšší Brod, Česká ul. - NN" na p. p. č. 1721/1,65/10,
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65/7,65/14 a st. 62 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města ve prospěch E.ON Distribuce, a. s.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 10000,-
bez DPH. Číslo smlouvy I-50=14/20081II-27.

24. Prominutí poplatků z prodlení za opožděné platby nájemného a služeb spojených
s užíváním bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 308 ve Vyšším Brodě v majetku města ve výši
13 662,- Kč ze zdravotních a sociálních důvodů žadatelky. Nájemné a platby
za služby spojené s užíváním bytu byly uhrazeny 16. 4. 2010.

25. Zpracování a podání žádosti Města Vyšší Brod o přiznání podpory ze SFŽP ČR
z programu "Zelená úsporám" oblast podpory AI na projekt "Zateplení a renovace
panelového domu Vyšší Brod 263".

26. V případě příslibu dotace z programu "Zelená úsporám" ze SFŽP ČR oblasti podpory AI
zařadit do rozpočtu města na rok 2010 celkové uznatelné výdaje na projekt "Zateplení a
renovace panelového domu Vyšší Brod 263" ve výši 2810442,- Kč. Do příjmu rozpočtu
roku 2010 bude zařazena dotace ze SFŽP ČR dle uzavřené smlouvy. Rozpočtová změna
ve výdajích bude v objemu 1 910500,- Kč nad rámec schváleného rozpočtu.

27. Přiznání půjčky z FRB Města Vyšší Brod ve výši 80000,- Kč pro majitele bytů č. p. 41 ve
Vyšším Brodě na opravu střechy uvedeného domu na dobu 4 let s úročením 3 % p. a.

III.Pověřuje

1. Radu města vyhodnocením nabídek na odprodej domu bez č. p. na st. p. č. 194 v k. ú. Vyšší
Brod v majetku města obálkovou metodou. Ze tří přihlášených uchazečů vybere RM na
základě nejvyšší podané nabídky, která nesmí být nižší než cena stanovená kvalifikovaným
odhadem ve výši 1 720 170,- Kč. Odpovídá: místo starosta

Termín: 16.8.2010

2. Tajemníka MěÚ jednáním o možnosti odkoupení části p. p. č. 184/2 v k. ú.
Vyšší Brod o výměře asi 134 m2 do majetku města. Odpovídá: tajemník

Termín: 30. 7.2010

3. Starostu města podpisem smlouvy o odprodeji pozemku p. č. 174/1 v k. ú. Vyšší Brod o
výměře 53 m2 z majetku města. Odpovídá: starosta

Termín: 31. 8.2010

4. Starostu města podpisem smlouvy o odprodeji pozemku p. č. 174/3 v k. ú. Vyšší Brod o
výměře 49 m2 z majetku města. Odpovídá: starosta

Termín: 31. 8.2010

5. Starostu města podpisem smlouvy o odprodeji pozemků p. č. 65/18 o výměře 61 m2 ap. č.
80/15 o výměře 47 m2, oba v k. ú. Vyšší Brod z majetku města.

Odpovídá: starosta
Termín: 31. 8.2010

6. Starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro
stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "Vyšší Brod, ZTV Sting - NN" na p. p. č.
115/6, 115/7, 115/17, 120/4, 172713 a 1728/1 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města ve
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prospěch E.ON Distribuce, a. s. Odpovídá: starosta
Termín: 30.9.2010

7. Starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro
stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "Vyšší Brod, ZTV Sting - NN" na p. p. č.
118/2 a 2017/17 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města ve prospěch E.ON Distribuce, a. s.

Odpovídá: starosta
Termín: 30.9.2010

8. Starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro
stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem .Drkolná - NN" na p. p. Č. 999/3 a 999/16
v k. Ú. Dolní Drkolná v majetku města ve prospěch E.ON Distribuce, a. s.

Odpovídá: starosta
Termín: 30. 9.2010

9. Starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro
stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "Vyšší Brod, Česká ul. - NN" na p. p. Č.

1721/1,65/10,6517,65/14 a st. 62 v k. Ú. Vyšší Brod v majetku města ve prospěch E.ON
Distribuce, a. s. Odpovídá: starosta

Termín: 30. 9.2010
IV. Ukládá

1. Neprodlené odstranění chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora o
přezkoumání hospodaření Města Vyšší Brod k 31. 12. 2009" a odeslání písemné zprávy o
přijatých přijatých opatření KÚ JčK. Odpovídá: starosta a tajemník

Termín: 30.6.2010
V. S t a n o v u j e

1. Počet 15 zastupitelů Zastupitelstva Města Vyšší Brod na nadcházející volební období.

VI. Z a mít á

1. Žádost o směnu pozemků:
Část p. p. Č. 184/2 v k. Ú. Vyšší Brod o výměře asi 130 rn2 z majetku žadatele za
část p. p. Č. 192/4 v k. Ú. Vyšší Brod o výměře asi 130 rn2 z majetku města.

VII. O d k Iá d á

1. Vyřízení žádosti o zařazení pozemku p. Č. 14/1 v k. Ú. Vyšší Brod v jejich vlastnictví do
případné budoucí změny ÚPO Vyšší Brod do předložení kladného stanoviska dotčeného
orgánu, t. j. MěÚ Český Krurnlov, odd. ÚP a pam. péče, které si zajistí žadatel.

2. Podání žádosti Města Vyšší Brod o přiznání dotace na renovaci křížové cesty - 14
kamenných zastavení ve Vyšším Brodě.

Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje.

Ped .JOS~

místo starosta


