
 

U S N E S E N Í
z 23. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod konaného dne 7. 9. 2009

 

Zastupitelstvo Města Vyšší Brod
 

I. B e r e   n a   v ě d o m í 
 

1. Kontrolu usnesení z 22. veřejného zasedání ZM dne 22. 6. 2009 a zasedání RM od 15. 6. 

    do 24. 8. 2009. Současně konstatuje průběžné plnění uložených úkolů.

 

2. Poskytnutí účelového příspěvku odboru kultury JčKÚ ve výši 150 000,- Kč na obnovu 

    nemovité kulturní památky budovy č. p. 104, rejstř. č. 29242/3 – 6177 v majetku Města 

    Vyšší Brod z programu regenerace MPZ.

 

3. Smlouvu o poskytnutí grantu od JčK na oslavy 750. výročí založení Města Vyšší Brod – 

    propagace slavností a kulturní akce pro děti ve výši 60 000,- Kč.

 

4. Oznámeni o poukázání účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu od MK ČR na 

    podporu projektu „750 let Vyššího Brodu – kulturní rok 2009“ ve výši 70 000,- Kč.

 

5. Informaci o schválení žádosti Svazku obcí Vyšebrodsko o dotaci JčK v rámci Programu 

    obnovy venkova JčK v roce 2009. Opatření 3: Dotace na zpracování integrovaných 

    projektů venkovských regionů na projekt: „Pořízení a rozšíření bezdrátového místního 

    rozhlasu ve výši 625 000,- Kč pro DSO Vyšebrodsko.

 

6. Smlouvu s organizací Jihočeská Silva Nortica o poskytnutí příspěvku z Evropského fondu 

    pro regionální rozvoj v rámci OP Cíl 3: Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR 2007 

    – 2013 ve výši 2 244 Eur.

 

7. Rozhodnutí o použití neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MPSV ČR na rok 2009 

    z programu: Podpora sociálních služeb s regionální působností JčK na poskytování 

    sociálních služeb ve výši 500 000,- Kč.

 

8. Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu „Czech Point – 

    kontaktní místa“ ve výši 58 259,- Kč od MV ČR.

 



9. Informaci od 1. náměstka JčK o zařazení akce „Rozšíření silnice II/163, včetně provedení 

    chodníku do místní části Těchoraz“ do prioritních akcí JčK na 18. místo.

 

II. S c h v a l u j e 
 

1. Zapisovatelku:                    Jitku Daňkovou

    Ověřovatele zápisu:            Josefa Kovačíka, MVDr. Tomáše Jaroše

            

2. Rozšířený a doplněný program zasedání

 

3. Rozpočtovou změnu č. 4/2009 v objemech:

    Příjmy celkem                                                                   + 2 594 000,- Kč

    Výdaje celkem                                                                  - 4 384 600,- Kč

    Financování příjmové                                                        - 4 800 000,- Kč

    Financování výdajové                                                       - 2 178 600,- Kč

                                                                                                          Příloha č. 1

 

4. Převod majetku do správy PO ZŠ a MŠ Vyšší Brod v celkové výši 1 861 318,- Kč.     

                                                                                                          Příloha č. 2      

                                                                                                          Odpovídá: tajemník

                                                                                                          Termín: 21. 9. 2009

 

5. Pravidla prodeje bytů v bytovém domě č. p. 311 v majetku Města Vyšší Brod.

                                                                                                          Příloha č. 3

 

6. Odpis nesplacené pohledávky za nájemné a služby spojené s užíváním bytu v majetku 

    Města Vyšší Brod ve výši 7 309,- Kč za p. Štěpánem Gondekem, zesnulým dne 

    3. 5. 2009.                                                                                     Příloha č. 4

                                                                                                          Odpovídá: tajemník

                                                                                                          Termín: 21. 9. 2009

 

7. Odpis nesplacené pohledávky za nájemné a služby spojené s užíváním bytu v majetku 

    Města Vyšší Brod ve výši 27 705,- Kč za p. Milanem Krásou, zesnulým dne 2. 7. 
2009.                                                                                                        Příloha č. 5

                                                                                                          Odpovídá: tajemník

                                                                                                          Termín: 21. 9. 2009

 



8. Odprodej bytových jednotek z majetku Města Vyšší Brod nájemcům v domě č. p. 311 a 

    příslušných podílů ke společným prostorám 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 dle pravidel 

    prodeje bytového fondu města, schválených dne 7. 9. 2009.      Odpovídá: tajemník

                                                                                                          Termín: 31. 12. 2010

 

9. Odprodej bytových jednotek z majetku Města Vyšší Brod nájemcům v bytovém domě 

    č. p. 313 a příslušných podílů ke společným prostorám 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 prodeje bytového fondu města schválených dne 26. 1. 2009, včetně doplňku č. 1 ze 

    dne 22. 6. 2009.                                                                            Odpovídá: tajemník

                                                                                                          Termín: 31. 12. 2010

 

10. Odprodej části pozemku p. č. 1421/1 v k. ú. Vyšší Brod o výměře do 1 000 m2 z majetku 

      Města Vyšší Brod za cenu 900,- Kč/1 m2.

      Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související.

                                                                                                          Odpovídá: tajemník

Termín: 30. 9. 2009

 

11. Odprodej pozemků p. č. 943/2 o výměře 5 m2 a p. č. 950/13 o výměře 457 m2, vše v k. ú. 

      Vyšší Brod z majetku města za cenu 200,- Kč/1 m2.

      Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související.

                                                                                                          Odpovídá: tajemník

                                                                                                          Termín: 30. 9. 2009

 

12. Odprodej pozemků p. č. 52 o výměře 28 m2 a p. č. 1509/1 o výměře 262 m2, vše v k. ú. 

      Herbertov z majetku města za cenu 150,- Kč/1 m2.

      Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související.

                                                                                                          Odpovídá: tajemník

                                                                                                          Termín: 30. 9. 2009

 

13. Odprodej pozemku p. č. 782/46 o výměře 163 m2 v k. ú. Hrudkov z majetku města za 

      cenu 150,- Kč/1 m2.

      Nabyvateli budou naúčtovány poplatky s prodejem související.

                                                                                                          Odpovídá: tajemník

                                                                                                          Termín: 30. 9. 2009

 



14. Směnu pozemků mezi městem a žadatelem:

      Žadatel postoupí městu:   p. p. č. 180/2 o výměře 767 m2 v k. ú. Vyšší Brod

      Město postoupí žadateli: p. p. č. 177/8 o výměře 765 m2 v k. ú. Vyšší Brod

                                               p. p. č. 178/6 o výměře 2 m2 v k. ú. Vyšší Brod

      Žadateli bude naúčtována polovina poplatků se směnou pozemku souvisejících.      

                                                                                                          Odpovídá: tajemník

                                                                                                          Termín: 30. 9. 2009

 

15. Směnu pozemků mezi městem a Jč. krajem:

      Jč. kraj postoupí městu:    p. p. č. 1726/6 o výměře 394 m2 v k. ú. Vyšší Brod

      Město postoupí Jč. kraji:  p. p. č. 200/3 o výměře 4 m2 v k. ú. Vyšší Brod

                                               p. p. č. 212/2 o výměře 3 m2 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: tajemník

                                                                                                          Termín: 30. 9. 2009

 

16. Směnu pozemků mezi městem a Povodím Vltavy s. p.:

      Povodí Vltavy s. p. postoupí městu: p. p. č. 1506/2 o výměře 268 m2 v k. ú. Herbertov

                                                                p. p. č. 1506/3 o výměře 7 m2 v k. ú. Herbertov

                                                                p. p. č. 1506/4 o výměře 31 m2 v k. ú. Herbertov

                                                                p. p. č. 1746/7 o výměře 932 m2 v k. ú. V. Brod

      Město postoupí Povodí Vltavy, s. p.: p. p. č. 1421/13 o výměře 1279 m2 v k. ú. V. Brod

                                                                  p. p. č. 1421/11 o výměře 194 m2 v k. ú. V. Brod

                                                                  p. č. 2009 o výměře 121 m2 v k. ú. V. Brod

                                                                  p. č. 811/3 o výměře 437 m2 v k. ú. Hrudkov

                                                                                                          Odpovídá: tajemník

                                                                                                          Termín: 30. 9. 2009

 

17. Zřízení věcného břemene pro vedení kanalizační přípojky k domu č. p. 321 v ul. 5. května, 

      Vyšší Brod po části pozemku p. č. 1749/1 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města. Věcné 

      břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou částku 500,- Kč. Žadatel dále uhradí 

      náklady se zřízením břemene související.                                   Odpovídá: tajemník

                                                                                                          Termín: 30. 9. 2009

 

18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení vodovodní 

      a kanalizační přípojky k domu č. p. 234 Vyšší Brod po pozemcích p. č. 52/1, 1722/1 a 

      50 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za 



      jednorázovou částku 5 000,- Kč. Žadatel dále uhradí náklady se zřízením břemene 

      související.                                                                                  Odpovídá: tajemník

                                                                                                          Termín: 30. 9. 2009

19. Podání žádosti o podporu do OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce ČR – Rakousko 2007 

      – 2013 na realizaci projektu „Výstavba turistické stezky Radvanov – Rading.

                                                                                                          Odpovídá: starosta

                                                                                                          Termín: 18. 9. 2009

 

20. Přijetí municipálního revolvingového úvěru ve výši 2,5 mil. Kč /včetně příslibu tohoto 

      úvěru/ na výstavbu turistické stezky Radvanov – Rading a přijetí krátkodobého 

      municipálního úvěru revolvingového ve výši max. 3 mil. Kč od Komerční banky, a. s. na 

      překlenutí případného nedostatku finančních prostředků po dobu výstavby turistické 

      stezky

 

21. Dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu 

      v programu „Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“. 

 

22. Podání žádosti do OP ŽP – oblast podpory PO 4, 4.1. – Sběrné dvory. Současně

      schvaluje předpokládaný podíl Města Vyšší Brod ve výši 15 % nákladů roku 2010 a

      15 % nákladů roku 2011.                                                            Odpovídá: tajemník

                                                                                                          Termín: 30. 9. 2009

 

23. Název nově zřízené ulice spojující ulice Zahradní a 5. května – „Slunečná“.

 

24. Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku a 

      bezpečnosti, uzavřenou mezi Policií České republiky, Krajským ředitelstvím Jč. kraje, 

      Obvodním odd. Vyšší Brod a Městem Vyšší Brod.                  Příloha č. 6

 

25. Částečné prominutí penále za opožděné platby nájemného a služeb spojených s užíváním 

      bytu. Žadatelce bude prominuto 50 % z dlužné částky, která činí celkem 33 408,- Kč.

      Podmínkou je uznání dluhu žadatelkou a dodržení splátkového kalendáře, který bude   

      součástí dohody.

 

III. P o v ě ř u j e 
 

1. Starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení kanalizační 

    přípojky k domu č. p. 321 v ul. 5. května, Vyšší Brod po části pozemku p. č. 1749/1 v k. ú. 



    Vyšší Brod v majetku města.                                                        Odpovídá: starosta

                                                                                                          Termín: 21. 9. 2009

 

2. Starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro 

    vedení vodovodní a kanalizační přípojky k domu č. p. 234 Vyšší Brod po pozemcích p. č. 

    52/1, 1722/1 a 50 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města.                Odpovídá: starosta

                                                                                                          Termín: 21. 9. 2009

 

3. Starostu města podpisem smlouvy o přijetí municipálního revolvingového úvěru ve výši 2,5 

    mil. Kč /včetně příslibu tohoto úvěru/ na výstavbu turistické stezky Radvanov – Rading a 

    přijetí krátkodobého  municipálního úvěru revolvingového ve výši max. 3 mil. Kč na 

    překlenutí případného nedostatku finančních prostředků po dobu výstavby turistické stezky. 

                                                                                                          Odpovídá: starosta

                                                                                                          Termín: 30. 9. 2009

 

4. Starostu města podpisem dohody o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými 

    partnery v rámci projektu v programu „Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká 

    republika 2007 – 2013“.                                                               Odpovídá: starosta

                                                                                                          Termín: 10. 9. 2009

 

5. Starostu města podpisem koordinační dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování 

    veřejného pořádku a bezpečnosti, uzavřené mezi Policií České republiky, Krajským 

    ředitelstvím Jč. kraje, Obvodním odd. Vyšší Brod a Městem Vyšší Brod. 
                                                                                                                              Odpovídá: starosta

                                                                                                          Termín: 21. 9. 2009

 

6. Radu města prováděním změn rozpočtu města v rámci závazných ukazatelů rozpočtu, t. j. 

    uvnitř jednotlivých paragrafů.                                                      Odpovídá: Rada města

                                                                                                          Termín: průběžně

 

7. Tajemníka zpracováním návrhu dohody a splátkového kalendáře pro úhradu poloviny 

    penále za opožděné platby nájemného a služeb spojených s užíváním bytu.

                                                                                                          Odpovídá: tajemník

                                                                                                          Termín: 21. 9. 2009

 

8. Místostarostu svoláním místního šetření, týkajícího se žádosti o odprodej pozemku p. č. 

    174/1 v k. ú. Vyšší Brod o výměře 92 m2.                                   Odpovídá: místostarosta



                                                                                                          Termín: 21. 9. 2009

 

9. Tajemníka splněním oznamovací povinnosti o názvu nové ulice „Slunečná“ ve Vyšším 

    Brodě pro MV ČR a Katastrální úřad pro Jč. kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov.

                                                                                                          Odpovídá: tajemník

                                                                                                          Termín: 21. 9. 2009

 

IV. O d k l á d á 
 

1. Vyřízení žádosti o odprodej pozemku p. č. 174/1 v k. ú. Vyšší Brod o výměře 92 m2 do 

    doby, než budou místním šetřením zjištěny další skutečnosti s požadovaným prodejem 

    související.

 

V. Z a m í t á 
 

1. Žádost o odprodej zděné stavby na části p. p. č. 1304/1 k. ú. Vyšší Brod a části uvedeného 

    pozemku o výměře asi 30 m2 pod uvedenou stavbou.

    Stávající nájemní vztah k této nemovitosti není uvedeným rozhodnutím zpochybněn.

 

 

            Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje.

  

 

PaedDr. Josef Pechlát                                                                                  Ing. Milan Zálešák

místostarosta                                                                           starosta

 


