
Usnesení
ze 14. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod, konaného dne 30. 6. 2008

Zastupitelstvo Města Vyšší Brod
 

I. B e r e   n a   v ě d o m í
 

1. Kontrolu usnesení ze 13. zasedání ZM dne 28. 4. 2008, dále usnesení RM ze dne 12. 5. a

    26. 5. 2008. Současně konstatuje splnění uložených úkolů.

 

2. Výsledky kontrol, provedených kontrolním a finančním výborem v období III – V/2008, 

    včetně stanovisek odpovědných pracovníků kontrolovaných odborů.                Příloha č. 1

 

3. Předpoklad nákladů na opravy a údržbu bytových domů v majetku města s předpokladem 

    příjmů z nájemného. Obě pro období 2009 – 2018.                                             Příloha č. 2

 

4. Podklady odboru VH pro přípravu privatizace bytového fondu města, včetně předpokladu 

    nákladů.

 

5. Žádosti uživatelů bytů v bytových domech č. p. 260 a 311 o privatizaci těchto bytů.

 

6. Informaci starosty o tom, že žádosti města o dotace z příslušných dotačních programů 

   nebyly kladně vyřízeny.

 

    Jedná se o žádosti na projekty:

    z ROP NUTS II Jihozápad

-          Rekonstrukce kempu Pod hrází

-          Rekonstrukce elektroinstalace a zlepšení vybavení ZŠ a MŠ Vyšší Brod

-          Výměna osobního výtahu v DPS

z Grantového programu Jč. kraje

-          Pořízení zásahového vozidla pro JSDHO

 

II. S c h v a l u j e 
 

1. Zapisovatelku Jitku Daňkovou.

    Ověřovatele zápisu: Ing. M. Neufusse a Mag. J. France.

 



2. Navržený a upravený program zasedání.

 

3. Roční členský příspěvek města pro MAS Českokrumlovsko ve výši 750,- Kč + 3,- Kč za 

    občana. 

 

4. Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2008, která upravuje obecně závaznou vyhlášku 

    města č. 6/2007 o místních poplatcích.                                                                Příloha č. 3

 

5. Poskytnutí půjčky z FRB Města Vyšší Brod ve výši 896 900,- Kč odboru VH MěÚ Vyšší 

    Brod.

    Účel půjčky: výměna oken a vyzdění meziokenních vložek panelového domu č. p. 311 v 

    majetku Města Vyšší Brod.

    Doba splatnosti: 6 let

    Úrok: 1% p. a.

6. Poskytnutí půjčky z FRB Města Vyšší Brod ve výši 280 000,- Kč vlastníkům bytů v č. p. 

    332, Zahradní ulice, Vyšší Brod

    Účel půjčky: výměna střešní krytiny

    Doba splatnosti: 6 let

    Úrok: 4 % p. a. 

 

7. Rozpočtovou změnu č. 4/2008.                                                                            Příloha č. 4

 

8. Odprodej pozemků p. č. 436/11 o výměře 1 899 m2 a p. p. č. 437 o výměře 2474 m2 oba 

    v k. ú. Herbertov za cenu 90,- Kč/1 m2. Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem     

    související.                                                 

 

9. Odprodej části pozemku p. č. 436/13 o výměře cca 2 381 m2 v k. ú. Herbertov 

    za cenu 90,- Kč/1m2. Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související.

 

10. Odprodej pozemků p. č. 436/12 o výměře 835 m2 a části p. č. 436/13 o výměře cca 1 520 

    m2, oba k. ú. Herbertov za cenu 90,- Kč/1 m2. Nabyvateli budou naúčtovány poplatky 

    s prodejem související.                               

 

11. Odprodej st. p. č. – 788 k. ú. Vyšší Brod o výměře 20 m2 za cenu 150,- Kč/1 m2. 

    Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související.

                                                                       

12. Odprodej st. p. č. – 782 k. ú. Vyšší Brod o výměře 26 m2 za cenu 150,- Kč/1 m2. 



      Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související.

                                                                       

13. Odprodej st. p. č. – 789 k. ú. Vyšší Brod o výměře 44 m2 za cenu 150,- Kč/1 m2. 

      Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související.

                                                                       

14. Odprodej st. p. č. – 785 k. ú. Vyšší B rod o výměře 21 m2 za cenu 150,- Kč/1 m2. 

      Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související.

                                                           

15. Zveřejnění záměru odprodeje st. p. č. – 787 k. ú. Vyšší Brod o výměře 20 m2. 

                                                                       

16. Zveřejnění záměru odprodeje st. p. č. – 718 k. ú. Vyšší Brod o výměře 44 m2. 

                                                                       

17. Zveřejnění záměru odprodeje st. p. č. – 781 k. ú. Vyšší Brod o výměře 23 m2. 

                                                                       

18. Zveřejnění záměru odprodeje st. p. č. – 478 k. ú. Vyšší Brod o výměře 22 m2. 

                                                                       

19. Zveřejnění záměru odprodeje st. p. č. – 780 k. ú. Vyšší Brod o výměře 21 m2. 

                                                                       

20. Zveřejnění záměru odprodeje st. p. č. – 786 k. ú. Vyšší Brod o výměře 40 m2. 

 

21. Zveřejnění záměru odprodeje st. p. č. – 527 k. ú. Vyšší Brod o výměře 19 m2. 

                                                                       

22. Zveřejnění záměru odprodeje st. p. č. – 870 k. ú. Vyšší Brod o výměře 26 m2. 

                                                                       

23. Zveřejnění záměru odprodeje pozemků p. č. 1684/2 o výměře 368 m2, p. č. 1684/3 o 

      výměře 922 m2, p. č. 1652/10 o výměře 5 232 m2, vše k. ú. Hrudkov.

                                                                       

24. Zveřejnění záměru odprodeje pozemků p. č. 463/3 o výměře 550 m2 a p. p. č. 463/4 o 

      výměře 323 m2, vše v k. ú. Studánky.    

 

25. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení kanalizační 

      přípojky po pozemku p. č. 1749/1 k. ú. Vyšší Brod v majetku města ve prospěch  majitele 

      domu č. p. 26, ul. 5. května. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou částku 

      500,- Kč. Žadatel dále uhradí náklady se zřízením břemene související.

 

26. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení kanalizační 

      a vodovodní přípojky po pozemcích 201/4 a 201/6 k. ú. Vyšší Brod v majetku města ve 



      prospěch firmy Pavelec, s. r. o. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou 

      částku 10 000,- Kč. Žadatel dále uhradí náklady se zřízením břemene související.

 

27. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro umístění kabelových vedení NN po pozemcích 

      v majetku města: p. č. 65/7, 65/14, 65/10, 1721/1 a st. p. č. – 62 k. ú. Vyšší Brod ve 

      prospěch firmy E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno 

      úplatně za jednorázovou částku 10 000,- Kč. Žadatel dále uhradí náklady se zřízením 

      břemene související.

 

28. Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 

      na akci „Zpřístupnění hraničního přechodu Radvanov – Rading“

 

III. P o v ě ř u j e 
 

1. Starostu města Ing. M. Zálešáka zastupováním Města Vyšší Brod v MAS 

    Českokrumlovsko o. p. s.

 

2. Radu města projednáním možností instalace bezpečnostního zábradlí na chodníku před 

    budovou MŠ v ulici Míru.                                                            Termín: 15. 9. 2008

 

IV. Z ř i z u j e 
 

1. Pracovní skupinu pro přípravu privatizace bytů v majetku Města Vyšší Brod ve složení: 

    Ing. J. Jankovec, JUDr. L. Dvořák, Ing. J. Hanzlíček, I. Nevoralová a J. Štěpán

    Pracovní skupina připraví příslušné podklady, které předá starostovi města.

                                                                                                          Termín: 15. 9. 2008

 

V. Z a m í t á 
 

1. Nabídku krajského úřadu Jč. kraje na bezúplatný převod objektu bývalého hraničního 

    přechodu Studánky – Weigetschlag do majetku Města Vyšší Brod.

 

Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje.

 

 

 

 



 

PaedDr. Josef Pechlát                                                                                  Ing. Milan Zálešák

místostarosta                                                                                     starosta

 


