
U S N E S E N Í
 

z 21. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod dne 23. 3. 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 a 16. 2. 2009 a RM od 23. 2. 2009. 

    Konstatuje průběžné plnění zadaných úkolů.

 

2. Zprávu OOP ČR o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Vyšší Brod za rok 2008.

 

3. Vyhodnocení ankety zájmu o případnou privatizaci bytů v majetku města v bytových

    domech č. p. 308 a 313 Vyšší Brod.

 

4. Podání žádosti do GP „Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce, 

    modernizace a vybavení budov“.

    Opatření č. 2: „Opravy budov a vybavení tříd a prostor mateřských škol neinvestičního

    charakteru“.

    Podání žádosti schválila RM dne 16. 3. 2009.

 

II. S c h v a l u j e 
 

1. Zapisovatelku: Jitku Daňkovou

    Ověřovatele zápisu: JUDr. Luboše Dvořáka

                                     Ilonu Nevoralovou

 

2. Upravený program zasedání.

 

3. Rozpočtové změny č. 1/2009 v objemech:

    Příjmy celkem                                                                   2 674 700,- Kč

    Výdaje celkem                                                                  1 976 000,- Kč

    Financování celkem                                                          - 698 700,- Kč                        Příloha č. 1

 

4. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Vyšší Brod, 

    /dále jen PO ZŠ a MŠ/ ve výši 178 472,06 Kč před zdaněním a výroční zprávu PO ZŠ a MŠ 



    Vyšší Brod za rok 2008.                                                                                      Příloha č. 2

 

5. Účtový rozvrh PO ZŠ a MŠ Vyšší Brod pro rok 2009.                                       Příloha č. 3

 

6. Závazné ukazatele rozpočtu roku 2009 PO ZŠ a MŠ Vyšší Brod /Nulový HV + předpis 

    odvodu z rozpočtu školy ve výši účetních odpisů nemovitého majetku a jeho technického 

    zhodnocení/.

 

7. Odpisový plán PO ZŠ a MŠ Vyšší Brod včetně sestavy odpisovaného majetku pro rok 

    2009.                                                                                                                    Příloha č. 4

 

8. Možnost používání prostředků rezervního fondu PO ZŠ a MŠ Vyšší Brod k pokrývání 

    rozpočtem nezajištěných nákladů účetního období /např. zvýšené náklady na energie, 

    odvody SP a ZP za mzdové prostředky vyplacené z jiných zdrojů, fondu odměn a další/.

 

9. Převod zlepšeného hospodářského výsledku PO ZŠ a MŠ Vyšší Brod za rok 2008 do fondů 

    organizace.                                                                                                            Příloha č. 5

 

10. Převod nerozděleného zisku minulých let PO ZŠ a MŠ Vyšší Brod ve výši 52 184,41 Kč 

      do rezervního fondu organizace.

 

11. Převody darů do rezervního fondu příp. do FKSP neb investičního fondu PO ZŠ a MŠ 

      Vyšší Brod za podmínky řádného sepsání darovací smlouvy.

 

12. Podání žádosti do GP Integrovaný operační program, oblast podpory 2.1. Zavádění ICT 

      v územní veřejné správě „e-Government v obcích Czech Point“. Současně schvaluje 

      vlastní podíl města.                                                                     Zodpovídá: tajemník

                                                                                                          Termín: 25. 3. 2009

 

13. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu 

      prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02 „e-Government v obcích – Czech 

      Point.

      Celkové způsobilé náklady                                             68 540,- Kč

      Obecní rozpočet                                                              10 281,- Kč

      EU celkem                                                                      58 259,- Kč

 

14. Podání žádosti do GP na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí JčK 1. výzva 



     pro rok 2009. Spoluúčast žadatele /vlastní prostředky/ do 50 tis. Kč.

      Opatření č. 2: neinvestiční dotace                                              Zodpovídá: starosta

                                                                                                          Termín: 10. 4. 2009

                                               

15. Rozdělení státní finanční podpory MK ČR z Programu regenerace MPR a MPZ v celkové 

      výši 200 000,- Kč mezi žadatele a přiznání vlastního podílu města.

 

      Žadatel                 akce                rozpočtované              dotace             podíl žadatele

                                                                                                                                                                               náklady                                                                                                                                                                                                                    

 

      Město V. Brod     opravy domu

                                   č. p. 104               300 000,-               150 000,-        150 000,-

 

      Cisterciácké          opravy objektu

      opatství                 opatství                900 000,-                 50 000,-                 -

 

      Současně schvaluje povinný podíl města ve výši 150 000,- Kč.                        Příloha č. 6

 

16. Způsob financování pořízení změny č. 3 ÚP Města Vyšší Brod, kdy se všichni žadatelé 

      podílejí na nákladech dle požadované výměry m2 změny.                                Příloha č. 7

 

17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení přípojky 

      topného plynu na p. p. č. 78/8 a po jižní straně fasády požární zbrojnice č. p. 398 na st. p. 

      č. 266/2 v majetku města ve prospěch vlastníka objektu lékárny na st. p. č. 285, vše v k. ú. 

      Vyšší Brod. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou částku 500,- Kč. 

      Žadatel dále uhradí náklady se zřízením břemene související.   

Zodpovídá: tajemník

Termín: 31. 3. 2009

 

18. Směnu pozemků mezi Městem Vyšší Brod a žadatelem:

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

                                                             986                                            390 m2

      Město postoupí žadateli:                436/12                                    2 502 m2

                                                             200/1                                      7 012 m2

                                                             216                                         1 333 m2

                                                             232/2                                       1 566 m2

      vše uvedené v k. ú. Herbertov.



      Město uhradí žadateli rozdíl v ceně ve výši 116 235,- Kč.

 

19. Odprodej dílu „b“ z pozemku p. č. 1/1 v k. ú. Hrudkov o výměře 186 m2 z majetku města

      za cenu: 100,- Kč/1m2.

      Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související.

 

20. Odprodej dílu „c“ z pozemku p. č. 1/1 v k. ú. Hrudkov o výměře 74 m2 z majetku města

      za cenu: 100,- Kč/1m2

      Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související.

 

21. Odprodej pozemku p. č. 1/11 v k. ú. Hrudkov o výměře 72 m2 z majetku města za cenu

      100,- Kč/1m2.

      Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související.

 

22. Zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 80/1 v k. ú. Vyšší Brod o výměře asi

      1 310 m2 z majetku města.

 

23. Zveřejnění záměru odprodeje bytů z majetku města uživatelům v bytovém domě č. p. 313 

      dle Pravidel privatizace bytového fondu města, schválených dne 26. 1. 2009.

 

III. R e v o k u j e 
 

1. Usnesení ZM č. II/7 ze dne 26. 1. 2009 o odprodeji pozemku p. č. 80/1 v k. ú. Vyšší Brod o 

    výměře 1 708 m2 z majetku města za cenu 250,- Kč/1 m2.

 

IV. P o v ě ř u j e 
 

1. Tajemníka zjištěním zájmu stávajících nájemníků o případnou privatizaci bytů v bytovém 

    domě č. p. 311.                                                                             Odpovídá: tajemník

¨                                                                                                        Termín: 31. 5. 2009

 

2. Pracovní skupinu pro oceňování pozemků v majetku města, rozšířenou o JUDr. Dvořáka L. 

    přípravou doplnění stávající cenové tabulky o pozemky, nehodící se pro zástavbu.

                                                                                                          Odpovídá: starosta

                                                                                                          Termín: 30. 4. 2009

 

 



 

 

V. Z a m í t á 
 

1. Privatizaci bytů v bytovém domě č. p. 308 v majetku města.

 

2. Žádost o odprodej částí pozemků p. č. 99/1 o výměře asi 85 m2 a p. č. 99/2 o výměře asi

    70 m2, oba v k. ú. Vyšší Brod.

 

VI. O d k l á d á 
 

1. Vyřízení žádosti o prominutí penále žadatelky do doby, než bude uhrazena základní dlužná 

    částka za pronájem bytu v majetku města a služby s tímto související.

 

 

            Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje.

  

 

 

PaedDr. Josef Pechlát                                                                                  Ing. Milan Zálešák

místostarosta                                                                                     starosta

 


