
USNESENÍ

ze zasedání Rady Města Vyšší Brod dne 26.7.2010

Rada Města Vyšší Brod

I. Ber e n a věd o m í

1. Průběžné plnění úkolů daných zasedáním dne 12.7.2010.

2. Stav Fondu rozvoje bydlení města ke dni 30.6.2010, který činí 2 998 786,76 Kč.

3. Ukončení nájemního vztahu k části p. p. č. 943 v k. ú. Vyšší Brod o výměře 300 m2.

4. Sdělení Nemocnice Český Krumlov a. s. o tom, že stanoviště LSPP v Českém Krumlově a
Kaplici od 1. 7. 2010 jsou nevýjezdová a nebude z nich vykonávána návštěvní lékařská
služba. Příloha č. 5

II. S c h val u j e

1. Předložený program zasedání.

2. Výběr dodavatele stavby "Odkanalizování ulic - Poschoďová, Studánecká, Česká a Lidická
ve Vyšším Brodě", kdy se na 1. místě umístila dle hodnotících kritérií firma Swietelsky
stavební s. r. o., odštěpný závod Pozemní stavby JIH České Budějovice.

Příloha č. 1

3. Změnu podmínek pro čerpání úvěru na projekt "Výstavba turistické stezky Radvanov-
Rading" v bodě 8.1.1.c: Dokladu o provedení úhrad z vlastních zdrojů do výše min.
1 466 000,- Kč bez DPH před čerpáním úvěru. ISmlouva o revolvingovém úvěru r.č.
75600102000661

4. Rozpočtové opatření č. 3/2010. Příloha č. 2

5. Nájemné z pronajatých pozemků v majetku města, nesloužících pro účely podnikání
nájemce ve výši 4,- Kč za 1 m2 za rok s platností od 1. 1. 2011. Příloha č. 3

Odpovídá: tajemník
Termín: 31. 12.2010

6. Nařízení města č. 2/2010, které upravuje parkování vozidel na území města Vyšší Brod na
parkovištích zřízených na pozemcích ve vlastnictví Města Vyšší Brod.

Příloha č. 4
Odpovídá: starosta
Termín: 27. 7.2010

7. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 943 v k. ú. Vyšší Brod o výměře 300 m2.

Odpovídá: místostarosta
Termín: 2. 8. 2010



8. Prodejní cenu knih a časopisů vyřazených .Knihovnou Vyšší Brod ve výši:
Prodejní cena knihy 5,- Kč/ks
Prodejní cena časopisu 1,- Kč/ks

Odpovídá: starosta
Termín: 30. 7. 2010

9. V souladu s ustanovením čI. 2, bod 3 OZV Č. 1/2007 udělení výjimky pro ukončení
hudební produkce při pořádání akce "Desátý start Pony expresu". Hudební produkci
ukončí pořadatel dne 23.8.2010 do 24.00 hodin.

10. Bezplatný pronájem prostor Klubu pod kinem pro uspořádání výstavy "Bible včera, dnes
a zítra". Termín bude upřesněn.

III.Pověřuje

1. Starostu města podpisem dodatku úvěrové smlouvy o revolvingovém úvěru mezi Komerční
bankou, a.s. a Městem Vyšší Brod registrační číslo 7560010200066 ze dne 5.5.2010.

Termín: 30. 9. 2010

IV. D o por u č u j e

1. Zastupitelstvu města prodloužení termínu v usnesení Č. 1II/3 ze dne 7. 9. 2009 k podpisu
úvěrové smlouvy na poskytnutí krátkodobého municipálního úvěru do výše 3 mil. Kč u
Komerční banky, a. s., a to do 31.12.2010.

Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje.
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