
U S N E S E N Í 

  

z 24. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod, konaného dne 16. 11. 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 7. 9. 2009 a zasedání RM za  období od 24. 8. do  

    9. 11. 2009 a konstatuje průběţné plnění uloţených úkolů. 

  

2. Dílčí zprávu kontrolního výboru o projednání stíţnosti – zápis ze dne  

    2. 11. 2009 s přílohami a zároveň ruší svoji ţádost o stanovisko kontrolního výboru ze dne 

    21.10.2009 č. j. 1032/09. 

  

3. Sdělení Ministerstva zemědělství ČR o nezařazení akce „Odkanalizování ulic Česká,  

    Lidická, Studánecká, Poschoďová “ do Návrhu akcí k zahájení v roce 2009 a poţadovaná  

    dotace nebude pro nedostatek finančních prostředků poskytnuta. MZ ČR se bude ţádostí    

    Města Vyšší Brod znovu zabývat v roce 2010. 

  

4. Informaci Správní rady MAS Českokrumlovsko o vstupu MAS do likvidace. 

  

5. Zprávu Jihočeského svazu cyklistiky o způsobu pouţití finančního příspěvku, který poskytlo  

    Město Vyšší Brod na letošní ročník cyklistického závodu „Tour 3 zemí 2009“. 

  

II. S c h v a l u j e  

  

1. Zapisovatelku                     Jitku Daňkovou. 

    Ověřovatele zápisu             Josefa Timka 

                                               Evu Maštalířovou 

  

2. Předloţený a upravený program zasedání ZM. 

  

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

    Příjmy:                                2 361 350,- Kč 

    Výdaje:                              2 074 950,- Kč 

    Financování příjmové         + 286 400,- Kč                                   Příloha č. 1 



 4. Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Vyšší Brod ve výši 200.000,- Kč 

    ţadateli na podkladě ţádosti č. 41 s úročením ve výši 3 % p. a. na dobu 6 let. 

  

5. Svěření majetku ve výši 37 319,30 Kč k hospodaření příspěvkové organizace  

    ZŠ a MŠ Vyšší Brod. 

                                                                                                          Příloha č. 2 

  

6. Vydání zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vyšší Brod, IČO 60084391, č. j.  

    1169/09 s platností od 17. 11. 

2009.                                                                                                                   

                                                                                                          Příloha č. 3 

   

7. Změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vyšší Brod na období  

    roku 2009.                                                                                     Příloha č. 4 

  

8. Částečné prominutí poplatku z prodlení za opoţděné platby nájemného a sluţeb spojených  

    s uţívání bytu č. 9 v č.p. 260 v majetku města. Ţadatelce bude prominuto  

    60 % z dluţné částky, která činí celkem 25 362,- Kč. Podmínkou je uznání dluhu a dodrţení  

    splátkového kalendáře, který bude součástí dohody. 

                                                                                                          Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín: 30. 11. 2009 

  

9.  Po revokaci dle bodu V/1 schvaluje částečné prominutí poplatku z prodlení  za opoţděné  

     platby nájemného a sluţeb, spojených s uţíváním  bytu č. 6 v čp. 308 v  majetku města. 

     Ţadatelce bude prominuto 50 % z dluţné částky, která činí 41 942,- Kč.  

     Podmínkou je uznání dluhu ţadatelkou a dodrţení splátkového kalendáře, který bude  

     součástí dohody. 

                                                                                                          Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín: 30. 11. 2009 

  

10. Úhradu členského příspěvku SLO pro rok 2009 navýšeného o 14 000,- Kč. 

  

11. Aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Města Vyšší Brod na období 

     2008 – 2018.  

     Pro zajištění zdrojů financování obnovy vodohospodářské infrastruktury schvaluje ZM 

     variantu „C“ tempa růstu nájemného s dopadem do ceny vodného a stočného dle  

     varianty „C“.                                                                                Příloha č. 5 



  

12. Jednosloţkovou cenu vodného a stočného ve městě Vyšší Brod pro hospodářský rok  

      2010 dle návrhu 1. JVS a. s. dle varianty „C“ ve výši: 

      Vodné:      30,09 Kč 

      Stočné:      26,03 Kč 

      Celkem:    56,12 Kč 

      Ceny jsou uváděny bez DPH ve výši 9 %.

                                                                                                           Příloha č. 6 

  

13. Vydání Obecně závazné vyhlášky Města Vyšší Brod č. 2/2009 o změně OZV č. 2/2008 o  

      stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.                                                      

                                                                       Příloha č. 7 

  

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

      253 m2 z majetku města.                                                            Odpovídá: místostarosta 

                                                                                                          Termín: 25. 11. 2009 

  

15. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu zařízení  

      distribuční soustavy s názvem „Vyšší Brod, NN“ na p. p. č. 1722/2 v k. ú. Vyšší  

      Brod v majetku města ve prospěch E. ON Distribuce, a. s. Věcné břemeno bude zřízeno  

      bezúplatně.                                                                                  Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín: 30. 11. 2009 

  

16. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu zařízení  

      distribuční soustavy s názvem „Vyšší Brod Studánecká RD – NN“ na p. p. č. 1706/11 v  

      k.ú. Vyšší Brod v majetku města ve prospěch E. ON Distribuce, a. s. Věcné břemeno bude  

      zřízeno úplatně, a to za jednorázovou úplatu ve výši 2 000,- Kč. 

                                                                                                          Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín: 30. 11. 2009 

  

17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro  

      stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem „Vyšší Brod č. p. 176, 179, 246 – NN“ na  

      p. p. č. 1724/1, 80/7 a 65/9 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města ve prospěch E. ON  

      Distribuce a.s. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu v celkové  

      výši 5 000,-Kč. 

                                                                                                          Odpovídá: p. tajemník 

                                                                                                          Termín: 30. 11. 2009 



18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro  

      stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem „Vyšší Brod, Pavelec, U Campu – NN“ na  

      p. p. č. 1421/1 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města ve prospěch E. ON Distribuce, a. s.  

      Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 5 000,- Kč. 

                                                                                                          Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín: 30. 11. 2009 

  

III. P o v ě ř u j e  

  

1. Starostu města podpisem zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vyšší Brod,  

    IČO 60084391, č. j. 

1169/09.                                                                                                                             

                                                                       Odpovídá:starosta 

                                                                                                          Termín: 30. 11. 2009 

  

2. Ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vyšší Brod hospodařením se svěřeným majetkem 

    uvedeným v bodě II/5  tohoto usnesení. 

  

3. Tajemníka MěÚ zpracováním návrhu dohody a splátkového kalendáře pro úhradu stanovené 

    části poplatků z prodlení za opoţděné platby nájemného a sluţeb spojených s uţíváním bytu 

    č. 9 v č.p. 260. 

                                                                                                          Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín: 30. 11. 2009 

  

4. Starostu města podpisem Obecně závazné vyhlášky Města Vyšší Brod č. 2/2009. 

                                                                                                          Odpovídá: starosta 

                                                                                                          Termín: 30. 11. 2009 

  

 5. Starostu podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu  

    zařízení distribuční soustavy s názvem „Vyšší Brod, NN“ na p. p. č. 1722/2 v k. ú.  

    Vyšší Brod v majetku města.                                                        Odpovídá: starosta 

                                                                                                          Termín: 30. 11. 2009 

  

6. Starostu podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu  

    zařízení distribuční soustavy s názvem „Vyšší Brod Studánecká RD – NN“ na p. p. č.  

   1706/11 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města.                                Odpovídá: starosta 

                                                                                                          Termín: 30. 11. 2009 



7. Starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu  

    zařízení distribuční soustavy s názvem „Vyšší Brod, č. p. 176, 179, 246 – NN“ na p. p. č.  

    1724/1, 80/7 a 65/9 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města. 

                                                                                                          Odpovídá: starosta 

                                                                                                          Termín: 30. 11. 2009 

  

8. Starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu  

    zařízení distribuční soustavy s názvem „Vyšší Brod, Pavelec U Campu NN“ na p. p. č.  

    1421/1 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města.                                  

Odpovídá: starosta 

                                                                                                          Termín: 30. 11. 2009 

  

9. Starostu podpisem smlouvy o prodeji pozemku p. č. 1421/12 v k. ú. Vyšší Brod o výměře 

    1000 m2 nabyvateli dle usnesení II/10 z 23. zasedání ZM ze dne 7. 9.2009. 

    Kromě obvyklých podmínek bude kupní smlouva obsahovat téţ vymezení způsobu vyuţití  

    pro výstavbu víceúčelového zařízení pro vodácké tábořiště a předkupní právo pro Město 

    Vyšší Brod týkající se jak pozemku p. č. 1421/12 v k. ú. Vyšší Brod o výměře 1000 m2, tak  

    i stavby na něm umístěné za odhadní cenu v případě prodeje. Současně bude zřízeno věcné 

    břemeno volného průchodu a průjezdu pro veřejnost. 

  

IV. P o v a ž u j e  

  

1. Stíţnost, č. j. 1032/09 ze dne 5. 10. 2009 na postup Města 

    Vyšší Brod při schvalování odprodeje pozemku p. č. 1421/12 k.ú. Vyšší Brod z majetku  

    města za neopodstatněnou. 

  

V. R e v o k u j e 

  

1. Usnesení č. II/25 z 23. zasedání ZM konaného dne 7. 9. 2009, které schválilo částečné  

    prominutí poplatku z prodlení za opoţděné platby nájemného a sluţeb spojených s uţíváním  

    bytu, uţivatelce bytu číslo 6 v č. p. 308 v majetku města. 

  

   

  

  

PaedDr. Josef Pechlát                                                                                  Ing. Milan Zálešák 

místostarosta                                                                                                 starosta 


