
USNESENÍ
z 29. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod ze dne 13. 9. 2010

Zastupitelstvo Města Vyšší Brod

I. Ber e n a věd o m í

1. Kontrolu usnesení z předešlých zasedání ZM a RM v období od 14. 6. do 30. 8. 2010.

2. Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace Městu Vyšší Brod v celkové výši 2 600 000,- Kč na dávky sociální péče pro těžce
zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi na rok 2010.

3. Sdělení Státního fondu životního prostředí o akceptování žádosti Města Vyšší Brod o
podporu na zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
v rámci Operačního programu Životní prostředí - Projekt: Rekonstrukce sběrného dvora
Vyšší Brod.

4. Stanovisko k zápisu z kontroly provedené u MěÚ Vyšší Brod Finančním výborem a
Kontrolním výborem ZM V. Brod dne 2.6.2010 a stanoviska k tomuto zápisu zpracovaná
tajemníkem MěÚ 7.6.2010 a vedoucím stavebního úřadu MěÚ 2.6.2010.

Příloha Č. 1

5. Stanovisko k zápisu z kontroly provedené na odboru VH MěÚ Vyšší Brod Finančním
výborem a Kontrolním výborem ZM V. Brod dne 2.6.2010 a stanovisko k tomuto zápisu
zpracované vedoucím odboru VH MěÚ ze dne 7. 6. 2010. Příloha Č. 2

6. Informaci tajemníka MěÚ o stavu příprav voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu
ČR ve správním území Města Vyšší Brod, které proběhnou ve dnech 15. - 16. 10.2010.

7. Neuskutečnění prodeje bytu Č. 2 v Č. p. 311, jehož záměr byl zveřejněn 14. 6. 2010.

8. Neuskutečnění prodeje domu bez Č. p. na p. p. Č. 194 v k. ú. Vyšší Brod, jehož záměr byl
zveřejněn 21. 4. 2010.

9. Usnesení RM Č. II/3 ze dne 26.7.2010 o změně podmínek pro čerpání úvěru na projekt
"Výstavba turistické stezky Radvanov - Rading" v bodě 8.1.1.c/: "Dokladu o provedení
úhrad z vlastních zdrojů do výše min. 1 466 000,- Kč bez DPH před čerpáním úvěru".

II. S ch val u j e

1. Zapisovatelku:
Ověřovatele zápisu:

Jitku Daňkovou
Evu Maštalířovou
Josefa Tirnka

2. Doplněný program 29. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod.

3. Rozpočtové změny Č. 4/2010 v objemech:
Příjmy:
Výdaje:

4217000,- Kč
3 495 900,- Kč
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Financování příjmové:
Financování výdajové:

-1 000 000,- Kč
- 278 900,- Kč

Příloha Č. 3

4. Prodloužení termínu uvedeného v usnesení Č. II113z 23. zasedání ZM dne 7.9.2009
k podpisu úvěrové smlouvy na poskytnutí krátkodobého municipálního úvěru do výše
3 mil. Kč u Komerční banky a. s. do 31. 12.2010. Odpovídá: starosta

5. Vydání obecně závazné vyhlášky Č. 1/2010, která mění OZV Č. 6/2007 o místních
poplatcích ve znění OZV Č. 112008 Příloha Č. 4

Odpovídá: starosta
Termín: 17.9.2010

6. Vydání obecně závazné vyhlášky Č. 2/2010, která mění OZV Č. 1/2007 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.

Příloha Č. 5
Odpovídá: starosta
Termín: 17.9.2010

7. Odprodej pozemku p. Č. 2211/4 o výměře 52 m2 v k. ú. Bolechy z majetku města
za cenu 100,- Kč/1 m2. Nabyvatelům budou připočteny náklady s odprodejem nemovitosti
související.

8. Odprodej pozemku p. Č. 2211/5 o výměře 53 m2 v k. ú. Bolechy z majetku města
za cenu 100,- Kč/1 rn2. Nabyvatelům budou připočteny náklady s odprodejem nemovitosti
souvisej ící.

9. Odprodej pozemku p. Č. 4/53 o výměře 35 m2 v k. Ú. Herbertov z majetku města za cenu
100,- Kč/1 rn2. Nabyvatelům budou připočteny náklady s odprodejem nemovitosti
související.

10. Odprodej pozemků p. Č. 269/10 o výměře 51 m2 ap. Č. 269/16 o výměře 130 rn2 k. Ú.

Studánky z majetku města za cenu 150,- Kč/I m2. Nabyvatelům budou připočteny
náklady s odprodejem nemovitosti související.

11. Odprodej pozemku p. Č. 762/5 o výměře 400 rn2 v k. Ú. Hrudkov z majetku města
za cenu 100,- Kč/l rn2. Nabyvatelům budou připočteny náklady s odprodejem nemovitosti
související.

12. Odprodej pozemku p. č. 2026/10 o výměře 271 rn2 v k. Ú. Bolechy z majetku města za
cenu 50,- Kč/1 rn2. Nabyvatelům budou připočteny náklady s odprodejem nemovitosti
související.

13. Odprodej pozemku p. Č. 2026/11 o výměře 298 rn2 v k. Ú. Bolechy z majetku města za
cenu 50,- Kč/1 m2. Nabyvatelům budou připočteny náklady s odprodejem nemovitosti
související.

14. Směnu pozemků mezi Městem Vyšší Brod a žadatelem.
Žadatel postoupí městu: p. p. Č. 1790 o výměře 2 503 rn2 za cenu 10,- Kč/1 rn2
Město postoupí žadateli: p. p. Č. 9/2 o výměře 362 m2 ap. p. Č. 185/3 o výměře 435 rn2

2



za cenu 10,- Kč/1 m2, vše v k. Ú. Hrudkov. Žadatel uhradí jednu polovinu nákladů se
směnou související.

15. Zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. Č. 90/10 o výměře asi 95 m2 v k. Ú. Vyšší
Brod z majetku města. Odpovídá: místostarosta

Termín: 20. 9. 2010

16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
pro práva vedení a údržby kanalizační přípojky na p. p. Č. 1724/1 v k. Ú. Vyšší Brod
v majetku města ve prospěch vlastníka rozestavěného RD na p. p. Č. 80/14 ap. p. Č. 80/14
v k. Ú. Vyšší Brod. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou úplatu
v celkové výši 500,- Kč + DPH. Číslo smlouvy: 2-12=29/2010/2-16.

17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
pro práva vedení a údržby vodovodní a kanalizační přípojky na p. p. Č. 502/5 v k. Ú.
Studánky u Vyššího Brodu v majetku města ve prospěch vlastníka rozestaveného RD na
p. p. Č. 272/1 ap. p. Č. 272/1 v k. Ú. Studánky u Vyššího Brodu. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši
500,- Kč + DPH. Číslo smlouvy: 2-13=29/2010/2-17.

18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
pro stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "Studánky, rekonstrukce - NN" na p. p.
Č. 269/3,269/6,269/12, 1427/4, 1427/8, 1427/9,2777/4,2782/2,3079/2 a st. p. Č. 9 a 10
v k. Ú. Studánky u Vyššího Brodu v majetku města ve prospěch E. ON Distribuce, a. s.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 14320,-
Kč + DPH. Číslo smlouvy: 2-14=29/2010/2-18.

19. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu veřejného
osvětlení na objektu "Most ev. Č. 1622-7 Vyšší Brod" na silnici Č. III11622, v k. Ú. Vyšší
Brod na p. p. Č. 1738/2, /ostatní plocha - silnice/, v majetku Jihočeského kraje ve
prospěch Města Vyšší Brod. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Číslo smlouvy:
2-15=29/2010/2-19.

20. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu veřejného
osvětlení s názvem "Rozšíření veřejného osvětlení - Studánecká ul. k. Ú. Vyšší Brod" na
p. p. Č. 1706/10, /ostatní plocha - silnice/, v majetku Jihočeského kraje ve prospěch Města
Vyšší Brod. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Číslo smlouvy: 2-3=29/2010/2-20.

21. Prominutí poplatků z prodlení za opožděné platby nájemného a služeb souvisejících
s užíváním bytu Č. 3 v bytovém domě Č. p. 18 v majetku Města Vyšší Brod ve výši
92849,60 Kč žadatelce.

22. Opakované zveřejnění záměru odprodeje třípokojového bytu I. kategorie Č. 2 v panelovém
domu Č. p. 311, stojícího na st. p. Č. 487 v ulici Pohraniční Stráže, Vyšší Brod o podlahové
ploše 72,91 m2 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu Č. p. 311 a st. p.
Č. 487 v k. Ú. Vyšší Brod. Prodej se uskuteční obálkovou metodou dle pravidel odprodeje
bytového fondu Města Vyšší Brod, schválených ZM dne 7.9.2009. Nabídky budou
přijímány do 11. 10.2010. Nejnižší možná nabídka pro zájemce: 600000,- Kč.

Odpovídá místo starosta
Termín: 20. 9. 2010
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23. Zveřejnění záměru odprodeje části p. p. Č. 184/2 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města o
výměře asi 65 m2 předem určenému nabyvateli /žadateli o odprodej! a směny části p. p. č.
184/2 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města o výměře asi 65 m2 za část p. p. Č. 192/4
v majetku žadatele o výměře asi 130 m2 v k. ú. Vyšší Brod předem určeným nabyvatelům
/účastníkům směny/o Odpovídá: místostarosta

Termín: 20. 9. 2010

24. Přiznání půjčky ve výši 100 tis. Kč z FRB Města Vyšší Brod žadateli na výměnu oken
domu Č. p. 32 Vyšší Brod na dobu 4 let s úročením 4% p. a. Příloha Č. 6

III. P o věř u j e

1. Starostu města podpisem smlouvy o odprodeji pozemku p. č. 2211/4 o výměře 52 m2 v k.
ú. Bolechy z majetku města. Odpovídá: starosta

Termín: 15. 11. 2010

2. Starostu města podpisem smlouvy o odprodeji pozemku p. č. 2211/5 o výměře 53 m2 v k.
Ú. Bolechy z majetku města. Odpovídá: starosta

Termín: 15. 11. 2010

3. Starostu města podpisem smlouvy o odprodeji pozemku p. č. 4/53 o výměře 35 m2 v k. ú.
Herbertov z majetku města. Odpovídá: starosta

Termín: 15. 11. 2010

4. Starostu města podpisem smlouvy o odprodeji pozemků p. č. 269/1 O o výměře 51 m2 a
269/16 o výměře 130 m2 v k. Ú. Studánky z majetku města.

Odpovídá: starosta
Termín: 15. 11.2010

5. Starostu města podpisem smlouvy o odprodeji pozemku p. Č. 762/5 o výměře 400 m2 v k.
ú. Hrudkov z majetku města. Odpovídá: starosta

Termín: 15. 11. 2010

6. Starostu města podpisem smlouvy o odprodeji pozemku p. Č. 2026/10 o výměře 271 m2
v k. ú. Bolechy z majetku města. Odpovídá: starosta

Termín: 15. 11. 2010

7. Starostu města podpisem smlouvy o odprodeji pozemku p. č. 2026/11 o výměře 298 m2
v k. Ú. Bolechy z majetku města. Odpovídá: starosta

Termín: 15. 11. 2010

8. Starostu města podpisem smlouvy o směně pozemků:
p. p. Č. 1790 o výměře 2 503 m2 z majetku žadatele
za p. p. č. 9/2 o výměře 362 m2 a
p. p. Č. 185/3 o výměře 435 m2 z majetku města, vše uvedené v k. ú. Hrudkov.

Odpovídá: starosta
Termín: 15. 11.2010

9. Starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni pro vedení kanalizační přípojky pro RD na pozemku p. č. 1724/1 v k. ú.
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Vyšší Brod, v majetku města. Číslo smlouvy: 2-12=29/2010/2-16
Odpovídá: starosta
Termín: 15. 11. 2010

10. Starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni pro vedení vodovodní a kanalizační přípojky pro RD na pozemku p. č.
272/1 v k. ú. Studánky v majetku města. Číslo smlouvy: 2-13=29/2010/2-17.

Odpovídá: starosta
Termín: 15.11. 2010

11. Starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni pro stavbu zařízení distribuční soustavy - rekonstrukce NN na p. p. č.
269/3,269/6,269/12, 1427/4, 1427/8, 1427/9,2777/4,2782/2,3079/2 a st. p. č. 9 a 10
v k. ú. Studánky v majetku města ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. Číslo smlouvy:
2-14=29/2010/2-18. Odpovídá: starosta

Termín: 15. 11. 2010

12. Starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni pro stavbu veřejného osvětlení na mostě ev. č. 1622-7 Vyšší Brod
v majetku Jč. kraje ve prospěch Města Vyšší Brod. Číslo smlouvy: 2-15=2912010/2-19.

Odpovídá: starosta
Termín: 15. 11. 2010

13. Starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro
stavbu veřejného osvětlení s názvem "Rozšíření veřejného osvětlení - Studánecká ul. k. ú.
Vyšší Brod" na p. p. č. 1706/10, /ostatní plocha - silnice/, v majetku Jihočeského kraje ve
prospěch Města Vyšší Brod. Číslo smlouvy: 2-3=29/2010/2-20.

Odpovídá: starosta
Termín: 15. 11. 2010

IV. Do por u č u je

1. Z předloženého návrhu odboru regionálního rozvoje územního plánování, stavebního řádu
a investic KÚ JčK, Územní studie Šumava přijetí scénáře: "Akce".

v. Z a m ít á

1. Žádost o prominutí úhrady soudních poplatků /v celkové výši 14 960,- Kč/ žadatelce, které
ji byly vyměřeny v souvislosti se žalobou u Okresního soudu v Českém Krumlově na
výpověď z nájmu a dlužnou částku za užívání bytu č. 3 v č. p. 18 ve Vyšším Brodě.
Žadatelce bude nabídnut splátkový kalendář. Odpovídá: tajemník

Termín: 15. 10.2010

VI. D o plň u j e

1. Program 29. zasedání ZM dne 13. 9. 2010 o body:
a/ revokace usnesení VUl ze dne 14.6.2010
b/ žádost o půjčku z FRB
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VII. R e v o k u j e

1. Usnesení Č. II/13 z 23. zasedání ZM ze dne 7.9.2009, kterým byl schválen odprodej
pozemku p. Č. 782/46 v k. Ú. Hrudkov o výměře 163 m2 z majetku města.

2. Usnesení Č. IU13 ze 16. zasedání ZM ze dne 15.9.2008, kterým byl schválen odprodej st.
p. Č. -527 v k. ú. Vyšší Brod o výměře 19 m2 z majetku města.

3. Usnesení Č. VUl z 28. zasedání ZM ze dne 14.6.2010, kterým byla zamítnuta požadovaná
směna pozemků mezi Městem Vyšší Brod a žadatelem.

Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje.

/'
~

ae Dr. JosefPechlát
místo starosta

!Jru~~11
1'1/Avvl-tv "

2 3, 09.'~10
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