
U S N E S E N Í
z 16. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod, konaného dne 15. 9. 2008

 

Zastupitelstvo Města Vyšší Brod
 

I. B e r e   n a   v ě d o m í 
 

1. Kontrolu usnesení ze 14. zasedání ZM dne 30. 6. 2008 a 15. zasedání ZM dne 9. 7. 2008. 

    Současně konstatuje splnění uložených úkolů.

    Bere na vědomí zodpovězení dotazů a splnění úkolů vyplývajících se zasedání RM ve 

    dnech 14. 7., 4. 8., 25. 8. a 8. 9. 2008.

 

2. Zprávu pracovní skupiny pro privatizaci bytů v majetku města, součástí jsou zápisy z jejího 

    zasedání ve dnech 30. 7. a 3. 9. 2008.                                          

 

3. Informaci o poskytnutí příspěvku JčK z „Programu regenerace MPR a MPZ“.

 

4. Informaci o žádostech tří subjektů o změnu ÚP města ve smyslu výstavby fotovoltaických

    elektráren v k. ú. Dolní Drkolná a v k. ú. Bolechy.

 

II.S c h v a l u j e 
 

1. Navržený a doplněný program zasedání ZM.

 

2. Zapisovatelku pí Jitku Daňkovou.

    Ověřovatele zápisu pí Ilonu Nevoralovou a JUDr. Luboše Dvořáka.

 

3. Podání žádosti o dotaci z programu MZe ČR na akci „Odkanalizování ulic: Poschoďová,

    Česká, Lidická, Studánecká“. Současně schvaluje zařazení vlastních podílů na financování

    uvedených akcí v létech 2009 – 2011 a zařazení těchto akcí do rozpočtového výhledu pro

    léta  2009 – 2011.

 

4. Rozpočtové změny č. 6/2008.                                                                  

    V objemech:

    Příjmy                                 4 509 000,- Kč

    Výdaje                                4 400 200,- Kč

    Financování příjmové            108 800,- Kč

                                                                                                                      Příloha: č. 1



 

5. Odpis pohledávky po zesnulém uživateli bytu č. 1 v č. p. 263 v celkové výši 75 545,- Kč.

                                                                                                                      Příloha č. 2

 

6. Odprodej pozemku st. p. č. – 787 k. ú. Vyšší Brod o výměře 20 m2 za cenu 150,- Kč/1 m2. 

    Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související.

 

7. Odprodej pozemku st. p. č. – 718 k. ú. Vyšší Brod o výměře 44 m2 za cenu 150,- Kč/1m2.

    Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související. 

 

8. Odprodej pozemku st. p. č. – 781 k. ú. Vyšší Brod o výměře 23 m2 za cenu 150,- Kč/1 m2. 

    Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související. 

 

9. Odprodej pozemku st. p. č. – 478 k. ú. Vyšší Brod o výměře 22 m2 za cenu 150,- Kč/1 m2. 

    Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související. 

 

10. Odprodej pozemku st. p. č. – 780 k. ú. Vyšší Brod o výměře 21 m2 za cenu 150,- Kč/1m2. 

      Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související. 

 

11. Odprodej pozemku st. p. č. – 786 k. ú. Vyšší Brod o výměře 40 m2 za cenu 150,- Kč/1m2. 

      Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související. 

 

12. Odprodej pozemku st. p. č. – 527 k. ú. Vyšší Brod o výměře 19 m2 za cenu 150,- Kč/1m2. 

      Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související. 

 

13. Odprodej pozemku st. p. č. – 870 k. ú. Vyšší Brod o výměře 26 m2 za cenu 150,- Kč/1m2.

      Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související. 

 

14. Odprodej pozemku p. č. 436/11 k. ú. Herbertov o výměře 1 899 m2 za cenu 90,- Kč/1 m2. 

      Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související. 

 

15. Odprodej pozemků p. č. 463/3 o výměře 550 m2 a p. č. 463/4 o výměře 323 m2, oba 

      k. ú. Studánky za cenu 100,-Kč/1 m2. Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem 

      související.                                               

 

16. Odprodej p. p. č. 1684/2 o výměře 368 m2, p. p. č. 1684/3 o výměře 1 276 m2, obě  v 

      k. ú. Hrudkov za cenu 75,-Kč/1 m2. Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem 

      související.                                                                       



 

17. Zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 502/15 k. ú. Studánky o výměře 99 m2.

                                                                                                          

18. Zveřejnění záměru odprodeje části p. p. č. 1208/6 k. ú. Vyšší Brod o výměře cca 100 m2.

                                                                                                          

19. Zveřejnění záměru odprodeje části p. p. č. 175 k. ú. Vyšší Brod o výměře cca 300 m2.

                                                                                                          

20. Zveřejnění záměru směny pozemků mezi Městem Vyšší Brod a žadatelem.

      Žadatel  nabízí městu:                  p. p. č. 1179    o výměře         17 295 m2

                                                           p. p. č. 986                                  390 m2

      Žadatel požaduje od města:         p. p. č. 436/12                        2 502  m2

                                                           p. p. č. 200/1                          7 012 m2

                                                           p. p. č. 216                             1 333 m2

      vše uvedené v k. ú. Herbertov.

      Po zveřejnění záměru směny bude vyvoláno oboustranné jednání o cenách uvedených 

      pozemků a z toho vyplývajícím cenovém vypořádání.

 

21. Zveřejnění záměru směny pozemků mezi Městem V. Brod a spol. TĚCHO-RANCH, s.r.o.  

      Těcho-Ranch, s. r. o. nabízí městu:          p. p. č. 306      o výměře         634 m2

                                                                       p. p. č. 307                           1 927 m2

      Těcho-Ranch, s. r. o. požaduje od

      Města V. Brod část                                 p. p. č. 436/13                      2 234 m2

      vše uvedené v k. ú. Herbertov.

      Po zveřejnění záměru směny bude vyvoláno oboustranné jednání o cenách uvedených 

      pozemků a z toho vyplývajícím cenovém vypořádání.

 

22. Zveřejnění záměru směny pozemků mezi Městem Vyšší Brod a spol. Agrowald, s. r. o.

      Rožmberk nad Vltavou.

      Agrowald nabízí městu:               p. p. č. 4/51         o výměře        446 m2 k. ú. Herbertov

      Agrowald požaduje od města      p. p. č. 1652/10                      4 878 m2 k. ú. Hrudkov

      Po zveřejnění záměru směny bude vyvoláno oboustranné jednání o cenách uvedených 

      pozemků a z toho vyplývajícím cenovém vypořádání.

 

23. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, pro umístění nového 

      kabelového vedení NN a pilíře na st. p. č. 153/2 a p. p. č. 825/8 v k. ú. Hrudkov v majetku 

      města ve prospěch E. ON Distribuce, a. s. Břemeno je zřízeno úplatně za jednorázovou 

      úplatu ve výši 1 000,- Kč.

 



24. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro umístění nového 

      kabelového vedení NN a pilíře na p. p. č. 184/2 k. ú. Vyšší Brod v majetku města ve 

      prospěch E. ON Distribuce, a. s. Břemeno je zřízeno bezúplatně.

 

25. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

      pro umístění nového kabelového vedení NN a kabelových spojek na p. p. č. 1706/11 k. ú. 

      Vyšší Brod v majetku města ve prospěch E. ON Distribuce, a. s. Břemeno bude zřízeno 

      úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 2 000,- Kč. 

 

26. Změnu dosavadního názvu železniční zastávky „Vyšší Brod“ na trati č. 195 Rybník – 

      Lipno nad Vltavou na nový název „Těchoraz“.

 

27. Podání žádosti o odprodej nepotřebného majetku Správy železniční dopravní cesty s. o. na 

      podkladě její nabídky. Jedná se o objekt v prostoru železniční zastávky Vyšší Brod 

     /Těchoraz/, vhodný k využití jako skladovací prostor.

 

            Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje.

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Josef Pechlát                                                                                  Ing. Milan Zálešák

místostarosta                                                                                     starosta

 

 


