
U S N E S E N Í
 

z 19. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod dne 26. 1. 2009
 

Zastupitelstvo Města Vyšší Brod
 

I. B e r e   n a   v ě d o m í 
 

1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZM dne 15. 12. 2008, RM ve dnech 22. 12. 2008 a 

    12. 1. 2009. Konstatuje průběžné plnění daných úkolů.

 

2. Zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách ze dne 18. 11. a 29. 12. 2008.

 

3. Plán činnosti finančního výboru na rok 2009.

 

4. Návrh rozpočtu Svazku lipenských obcí na rok 2009.

 

5. Informaci o jednání vedení Města Vyšší Brod s firmou STING CZ s. r. o.

 

II. S c h v a l u j e
 

1. Zapisovatelku:                    Jitku Daňkovou

    Ověřovatele zápisu:            Evu Maštalířovou

                                                Hanu Strakovou

 

2. Předložený program zasedání rozšířený o body č. 9 a 10.

 

3. Pravidla prodeje bytového fondu Města Vyšší Brod.                                         Příloha č. 1

 

4. Přijetí příspěvku Jihočeského kraje na výdaje spojené s činností Jednotky dobrovolného 

    hasičského sboru ve výši 52 886,- Kč.

 

5. Rozpočtovou změnu č. 8/2008 v objemech: 

    Příjmy:                                                                   965 300,-

    Výdaje:                                                                  495 000,-

    Financování:           

    Příjmové:                                                               -   1 200,-



    Výdajové:                                                              - 98 800,-

    Převaha příjmů nad výdaji:                                   567 900,-

 

6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se stanovuje systém shromažďování sběru,

    přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.                      Příloha č. 2

 

7. Odprodej pozemku p. č. 80/1 k. ú. Vyšší Brod o výměře 1 708 m2 z majetku města za

    cenu 250,-/1 m2.                                                    

    Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem pozemku související.

 

8. Zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 1706/13 k. ú. Vyšší Brod o výměře 428 m2 

    z majetku města.                                                    

 

9. Zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 1421/1 k. ú. Vyšší Brod o výměře asi 

    1 500 m2 z majetku města.                                                           

 

10. Odkoupení pozemku p. č. 4/51 k. ú. Herbertov o výměře 446 m2 do majetku města od

      spol. Agrowald, s. r. o., za cenu 200,- Kč/1 m2.

 

11. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro vedení 

      kanalizační přípojky, včetně přístupu pro údržbu na pozemcích p. č. 952/3 a 964/1 k. ú. 

      Vyšší Brod v majetku města ve prospěch žadatele. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně 

      za jednorázovou částku 500,- Kč. Žadatelka dále uhradí náklady se zřízením břemene 

      související.                                                                       

 

12. Podání 3 žádostí o příspěvek do Jihočeského krajského příspěvkového programu podpory

      v oblasti kultury pro rok 2009 na akce související s oslavami 750. výročí založení města

      Vyšší Brod.                                                                                 Odpovídá: starosta

                                                                                                          Termín: 31. 1. 2009

 

13. Aktualizovaný seznam uchazečů o byty v majetku města ke dni 2. 1. 2009.

 

III. R e v o k u j e 
 

1. Usnesení ZM č. II/22 ze dne 15. 9. 2008, týkající se směny pozemků p. č. 4/51 k. ú. 

    Herbertov a 1652/10 k. ú. Hrudkov. Směna nebude uskutečněna, neboť nedošlo k dohodě 

    obou účastných stran.



 

IV. P o v ě  ř u j e 
 

1. Starostu a tajemníka jednáním s firmou STING CZ, s. r. o. o dodatku ke Kupní smlouvě ze 

    dne 2. 2. 2007 a jeho předložení ke schválení na zasedání ZM.   

Odpovídá: starosta

                                                                                                          Termín: 31. 3. 2009

 

 

            Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje.

 

 

 

 

PaedDr. Josef Pechlát                                                                                  Ing. Milan Zálešák

místostarosta                                                                                                starosta

 


