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U S N E S E N Í 

 

z 22. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod konaného 22. 6. 2009 

 

Zastupitelstvo Města Vyšší Brod 

 

I. B e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. Kontrolu usnesení z 21. zasedání ZM dne 23. 3. 2009 a zasedání RM od 6. 4. 2009 do  

    1. 6. 2009. Současně konstatuje průběžné plnění všech uložených úkolů. 

 

2. Závěrečný účet DSO Vyšebrodsko za rok 2008 včetně zprávy o výsledcích přezkoumání  

    hospodaření DSO Vyšebrodsko se závěrem: Při zkoumání nebyly zjištěny chyby  

    a  nedostatky. 

                                                                         Příloha č. 2 

 

3. Zprávu nezávislého auditora a ověření roční účetní závěrky za období 1. 1. 2008 až   

    31. 12. 2008 účetní jednotky MONTE Vyšší Brod s.r.o.  

 

4. Návrh rozpočtu Svazku lipenských obcí na rok 2009. 

    Vyjádření: výhrady proti výši příspěvků a skladbě rozpočtu. 

 

5. Informaci o provedeném dozoru státu (MF ČR) nad přezkoumáním hospodaření města,   

     vykonaným za roky 2005 – 2007 auditorskou společností PLAN CONTROL s.r.o. 

 

6. Oznámení o poukázání příspěvku na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JčK  

    ve výši 122 958,- Kč 

 

7. Oznámení o poskytnutí příspěvku – neinvestičních prostředků na realizaci projektů  

    Slavnosti 750. výročí založení města Vyšší Brod – dřevosochařské sympózium, výstava  

    fotografií ve výši 40 000,- Kč 

 

8. Poskytnutí neinvestičních prostředků na realizaci projektu Přechod z knihovního systému  

    Lanius na systém Clavius – VISK 3 ve výši 36 000,- Kč. 

 

9. Vyhodnocení zájmu o odkoupení bytů v byt. domě č. p. 311 v majetku města. 

 

10. Informaci o stavu Fondu rozvoje bydlení města ke dni 31. 5. 2009. 

 

11. Sdělení Svazu vodáků České republiky Praha o záměru podání kandidatury na pořádání  

    Mistrovství Evropy v raftingu kategorie R4, R6 v roce 2012 na Čertových proudech.  

    Vzhledem k rozsahu a významu akce, vyjadřuje ZM příslib budoucí podpory této akci. 

 

12. Informaci o žádostech z grantových programů, které byly podány a nebyly kladně vyřízeny. 

 

13. Zápis z veřejnoprávní kontroly, kterou provedl FV a FO v Městském kulturním zařízení  

      a Infocentru Vyšší Brod dne 23. 3. 2009. 
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II. S c h v a l u j e  

 

1. Zapisovatelku:          pí Jitku Daňkovou 

    Ověřovatele zápisu:  Ing. Miroslava Neufusse 

                                       Mag. Jiřího France 

 

2. Doplněný program zasedání. 

 

3. Závěrečný účet města za rok 2008 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření územního  

     samosprávního celku se závěrem: Při přezkoumání byly zjištěny jen nevýznamné chyby a  

     nedostatky.          Příloha č. 1 

 

4. Použití části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her ve výši 211 546,- Kč  na  

    veřejně prospěšný účel – pořízení zařízení dětského hřiště pro mateřskou školu a pořízení  

    vybavení tříd a šaten v mateřské škole Vyšší Brod – v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb.  

    o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů ve výši, která odpovídá      

    v tabulce stanovenému procentu podle § 4, odst. 2 výše uvedeného zákona. 

 

5. Rozpočtové změny č. 2/2009 v objemech: 

    Příjmy:   2 672 800,- Kč 

    Výdaje:   2 672 800,- Kč 

 

6. Rozpočtovou změnu č. 3/2009 v objemech: 

    Výdaje      775.000,- Kč 

    Příjmové financování           775.000,- Kč 

 

7. Doplněk č. 1 k Pravidlům prodeje bytového fondu města Vyšší Brod ze dne 26. 1. 2009. 

                                                                                                                                  Příloha č. 3 

 

8. Zveřejnění záměru odprodeje bytových jednotek nájemcům v domě č. p. 313 a 

    příslušných podílů ke společným částem domu č. p. 313, stojícího na st. p. č. 489 a  

    příslušných podílů na st. p. č. 489 o výměře 314 m2 vše v k. ú. Vyšší Brod. Dle Pravidel  

    privatizace bytového fondu města, schválených dne 26. 1. 2009 včetně doplňku č. 1 ze dne  

    22. 6. 2009.                                                                                    odpovídá: místostarosta 

                                                                                                           termín: 30. 6. 2009 

 

9. Zveřejnění záměru odprodeje bytových jednotek nájemcům v domě č. p. 311 a příslušných  

    podílů ke společným částem domu č. p. 311, stojícího na st. p. č. 487 a příslušných podílů  

    na st. p. č. 487 o výměře 324 m2 vše v k. ú. Vyšší Brod.            odpovídá: místostarosta 

                                                                                                          termín: 30. 6. 2009 

 

10. Doplněný návrh oceňování pozemků v majetku města Vyšší Brod, pro stanovení ceny při      

      prodeji žadatelům. /Nahrazuje návrh oceňování pozemků schválený usnesením č. II/14  

      ZM ze dne 28.4.2008/                                                                                            

                                                                                                                                  Příloha č. 4 

 

11. Zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 1421/1 v k. ú. Vyšší Brod do výměry  

      1 000 m2 z majetku města. 

                                                                                                           odpovídá: místostarosta 

                                                                                                           termín:30. 6. 2009 
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12. Zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 174/1 v k. ú. Vyšší Brod o výměře 92 m2  

      z majetku města.                   

                                                                                                           odpovídá:místostarosta 

                                                                                                           termín:30. 6. 2009  

 

13. Zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 950/10 v k. ú. Vyšší Brod o výměře asi  

      450 m2 z majetku města.      

                                                                                                           odpovídá:místostarosta 

                                                                                                           termín:30. 6. 2009 

 

14. Zveřejnění záměru odprodeje pozemků p. č. 52 o výměře 28 m2 a p. č. 1509/1 o výměře  

     263 m2 v k. ú. Herbertov z majetku města.   

                                                                                                           odpovídá: místostarosta 

                                                                                                           termín:30. 6. 2009 

 

15. Zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 782/2 v k. ú. Hrudkov o výměře 163 m2  

    z majetku města.        

                                                                                                           odpovídá: místostarosta 

                                                                                                           termín:30. 6. 2009 

 

16. Zveřejnění záměru směny pozemků: část p. č. 180/1 v k. ú. Vyšší Brod o výměře asi 600  

    m2 v majetku žadatele za odpovídající část pozemku p. č. 177/6 v k. ú. Vyšší Brod o  

    výměře asi 600 m2 v majetku města.     

                                                                                                           odpovídá: místostarosta 

                                                                                                           termín: 30. 6. 2009 

17. Zveřejnění záměru směny pozemků: 

    p. č. 200/3 o výměře 4 m2 a p. č. 212/2 o výměře 3 m2 v majetku města, za p. č. 1726/6 o  

    výměře 394 m2 v majetku Jč. kraje – vše v k. ú. Vyšší Brod. Jedná se o majetkoprávní  

    vypořádání akce: „Rekonstrukce mostu ev. č. 163-023 a přilehlého chodníku v Kaplické    

    ulici, Vyšší Brod. 

odpovídá: místostarosta                                                                                                                                                                                                           

termín: 30. 6. 2009 

18. Zveřejnění záměru směny pozemků: 

      p. č. 1467/4 v k. ú. Vyšší Brod o výměře 932 m2 a části  p. č. 1506 v k. ú. Herbertov o  

      výměře asi 80 m2 v majetku žadatele, 

      za část p. č. 1421/1 v k. ú. Vyšší Brod o výměře 1594 m2 a p. č. 2009 v k. ú. V. Brod o  

      výměře 121 m2 a p. č. 811/3 v k. ú. Hrudkov o výměře 437 m2 v majetku města. 

         odpovídá: místostarosta 

         termín: 30. 6. 2009 

 

19. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni  

     pro stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem: p. Franc p. č. 974/35-NN“ na pozemku  

     p. č. 974/28 v k. ú. Hrudkov v majetku města ve prospěch E. ON Distribuce, a. s.  

     Břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou částku 5 000,- Kč. 

odpovídá: tajemník 

                                                                                                           termín: 10. 7. 2009 

 

20. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni  

      pro stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem „Lachovice p. Sípal – NN“ na pozemku  

      p. č. 1823/1 v k. ú. Hrudkov v majetku města ve prospěch E. ON Distribuce, a. s. 
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      Břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou částku ve výši 5 000,- Kč.  

odpovídá: tajemník                                                                                                                                                                                            

termín: 10. 7. 2009 

 

21. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni  

      pro stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem „Vyšší Brod p. Putzer p. p. č. 809/9 NN“  

      na pozemku p. č. 1810/2 v k. ú. Hrudkov ve prospěch E. ON Distribuce, a. s. Břemeno  

      bude zřízeno úplatně za jednorázovou částku ve výši 5.000,- Kč. 

                                                                                                           odpovídá:tajemník 

                                                                                                           termín: 10. 7. 2009 

 

22. Rozdělení státní finanční podpory MK ČR z programu regenerace MPR a MPZ v celkové  

      výši 200 000,- Kč po revokaci dle bodu V/2. 

 

Žadatel  Akce  Rozpočtové Dotace  Podíl   Podíl 

     náklady   žadatele města 

 

Město V. Brod oprava domu 

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

 

Římskokatolická oprava kostela 

Farnost  sv. Bartoloměje  73 000,-   50 000,-     8 000,- 15 000,- 

 

Současně schvaluje povinný podíl města ve výši: na opravu č. p. 104    -  150 000,- Kč 

               na opravu kostela  

         Sv. Bartoloměje       -      15 000,- Kč 

                                                                                                               odpovídá: místostarosta 

                                                                                                               termín: 3. 7. 2009 

 

23. Přiznání finančního příspěvku Jihočeskému svazu cyklistiky ve výši 30 000,- Kč na  

      přípravu a konání XXII. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu  

      Tour tří zemí 2009, kdy je naše město cílovým pro 1. etapu dne 4. 9. 2009     

                                                                                                               odpovídá: místostarosta 

                                                                                                               termín: 3. 7. 2009 

 

24. Podání žádosti do Příspěvkového programu JčK – Poskytování příspěvku na financování  

      úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných  

      z evropských dotačních titulů. OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko na projekt: 

      „Zpřístupnění hraničního přechodu Radvanov – Rading“. 

                                                                                                                 odpovídá: starosta 

                                                                                                                 termín: 31. 12. 2009 

 

25. Navýšení vlastního podílu /viz usnesení č. II/19 z 18. zasedání ZM ze dne 15. 12. 2008/ na  

      financování projektu „Pořízení a rozšíření bezdrátového rozhlasu“ v rámci  

      Programu obnovy venkova JčK v roce 2009.  

      Opatření 3: Integrované projekty venkovských mikroregionů – Dotační titul 7 

      na 46 % t. j. 263 000,- Kč 

                                                                                                                 odpovídá: starosta 

                                                                                                                 termín:  31. 7. 2009   
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26. Podání žádosti do OP ROP NUTS II Jihozápad 

      Prioritní osy: Stabilizace a rozvoj měst a obcí 

      Název oblasti podpory: Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 

      Číslo výzvy: 05 

      Název projektu: Výměna osobního výtahu v Domě s pečovatelskou službou ve  

      Vyšším Brodě 

                                                                                                                 odpovídá: starosta 

                                                                                                                 termín:  30. 6. 2009   

 

27. Schvaluje financování projektu „ Výměna osobního výtahu v Domě s pečovatelskou  

      službou ve Vyšším Brodě“ ve výši 1 300 000,- Kč z rozpočtu roku 2010. 

 

III. O d k l á d á  

 

1. Vyřízení žádosti o prominutí penále za nedoplatky na nájemném. 

 

2. Přípravu obecně závazné vyhlášky města o omezení provozu výherních hracích automatů 

    ve správním území Města Vyšší Brod. 

              odpovídá: tajemník 

              termín: 31. 12. 2009 

 

IV. Z a m í t á  

 

1. Nabídku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Praha na prodej objektu skladu  

    na pozemku st. p. č. 63 a části pozemku p. č. 1573/2 v k. ú. Herbertov do majetku Města  

    Vyšší Brod. 

               odpovídá: starosta 

               termín: 30. 6. 2009 

 

2. Žádost odboru VH o půjčku z Fondu rozvoje bydlení Města Vyšší Brod ve výši  

    775 000,- Kč na úpravy bytového domu č. p. 275 v majetku města. 

 

3. Žádost uživatele bytu v majetku města o snížení prodejní ceny bytu při připravované  

    privatizaci. Žadatel se odvolává na okolnosti související se zřízením nájemního vztahu 

    k tomuto bytu v roce 2001. 

              odpovídá: místostarosta 

              termín: 30. 6. 2009 

 

4. Dvě žádosti o odprodej dvou polovin pozemku p. č. 17/1 v k. ú. Vyšší Brod o celkové  

    výměře 1 141,- m2 v majetku města. 

              odpovídá: místostarosta 

              termín:30. 6. 2009 

 

5. Žádost o odprodej části pozemku 60/2 v k. ú. Vyšší Brod o výměře asi 40 m2 v majetku 

    města. 

              odpovídá: místostarosta 

              termín: 30. 6. 2009 
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6. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 177/6 v k. ú. Vyšší Brod o výměře asi 600 m2. 

odpovídá: místostarosta 

termín: 30. 6. 2009 

 

V. U k l á d á  

 

1. Zpracování přehledu pohledávek města vzniklých neplacením nájemného za užívání bytů  

    v majetku města. 

         odpovídá: tajemník 

         termín: 31. 8. 2009 

 

2. Zpracování Pravidel pro odprodej bytů v bytovém domě č. p. 311 v majetku města. 

         odpovídá: tajemník 

         termín: 31. 8. 2009 

 

3. Místní prošetření stavu pozemku p. č. 174/1 v k. ú. Vyšší Brod o výměře 92 m2 s ohledem 

    na jeho zamýšlený odprodej z majetku města. 

 

VI. R e v o k u j e  

 

1. Usnesení č. II/23 z  21. zasedání ZM konaného dne 23. 3. 2009, které schválilo 

    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. 

 

2. Usnesení č. II/15  z 21. zasedání ZM konaného dne 23. 3. 2009, které schválilo   

    rozdělení státní finanční podpory MK ČR z Programu regenerace MPR a MPZ. 

 

3. Usnesení č. II/27 ze 16. zasedání ZM konaného dne 15. 9. 2008, které schválilo podání  

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

    jejích nabídky. Jedná se o objekt v prostoru železniční zastávky Vyšší Brod Těchoraz,  

    vhodný k využití jako skladový prostor. 

 

4. Usnesení číslo II/21 z 11. zasedání ZM konaného dne 25. 2. 2008, které schválilo zveřejnění  

    záměru odprodeje části p. p. č. 1421/1 v k. ú. Vyšší Brod o výměře asi 120 m2. 

 

  

 Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Josef Pechlát       Ing. Milan Zálešák 

místostarosta        starosta 


