
U S N E S E N Í 

z 26. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod ze dne 8. 2. 2010 

  

Zastupitelstvo Města Vyšší Brod 

  

I. B e r e   n a   v ě d o m í  

  

1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZM v období od 7. 9. 2009 do 21. 12. 2009 a zasedání RM  

     od  9. 11. 2009 do 25. 1. 2010. Současně konstatuje průběžné plnění uložených úkolů. 

  

2. Rozhodnutí Monitorovacího výboru European Terriotirial Co-Operation Austria-Czech  

    Republic 2007 – 2013 o tom, že projekt „Výstavba turistické stezky Radvanov – Rading,  

    r. č. 800154 je schválen Monitorovacím výborem Programu EÚS bez výhrad a je  

    doporučen ke kofinancování. 

  

3. Oznámení Jč. Krajského úřadu o přidělení příspěvku ve výši 67 500,- Kč na úhradu úroků  

    z úvěru pro předfinancování projektu „Výstavba turistické stezky Radvanov – Rading“. 

  

4. Zprávu o činnosti Městské policie Vyšší Brod v roce 2009. 

  

II. S c h v a l u j e  

  

1. Zapisovatelku J. Daňkovou, ověřovatele zápisu Ing. R. Urbance Ph.D a F. Maurera 

  

2. Doplněný předložený program zasedání ZM. 

  

3. Rozpočtovou změnu č. 1/2010 v objemech: 

    Příjmy:                                - 659 100,- Kč 

    Výdaje:                              - 597 000,- Kč 

    Fin. příjmové:                     +  62 100,- Kč                                               Příloha č. 1 

  

4. Návrh zadání změny č. 3 ÚPO Vyšší Brod – jedná se o textovou část str. 1-9, která je  

    přílohou tohoto zápisu.                                                                 Příloha č. 2 

  

5. Předloženou žádost č. 2 o změnu ÚPO, týkající se p. p. č. 215 v k. ú. Vyšší Brod  

    s tím, že bude zařazena do případné pořizované změny ÚPO Vyšší Brod. 

    Současně doporučuje uvedenou žádost znovu projednat s Odborem územního plánování a  



    památkové péče MěÚ Český Krumlov.                                        Příloha č. 3 

  

6. Předloženou žádost č. 5 o změnu ÚPO Vyšší Brod, týkající se p. p. č. 112/7  

    v k. ú. Studánky s tím, že bude zařazena do případné pořizované změny ÚPO Vyšší Brod. 

                                                                                                          Příloha č. 3 

  

7. Předloženou žádost č. 6 o změnu ÚPO Vyšší Brod, týkající se p. p. č. 119 v k. ú. Studánky  

    s tím, že bude zařazena do případné pořizované změny ÚPO Vyšší 

Brod.                                                                                                                               Příloha č. 3 

  

8. Předloženou žádost č. 7 o změnu ÚPO Vyšší Brod, týkající se p. p. č. 76/2 v k. ú. Studánky  

    s tím, že bude zařazena do případné pořizované změny ÚPO Vyšší Brod. 

                                                                                                          Příloha č. 3 

9. Předloženou žádost č. 8 Města Vyšší Brod o změnu ÚPO Vyšší Brod, týkající se p. p. č.  

    3079/1 a 3079/3 v k. ú. Studánky s tím, že bude zařazena do případné pořizované změny  

    ÚPO Vyšší Brod.                                                                         Příloha č. 3 

  

10. Odprodej pozemku st. p. č. 884 v k. ú. Vyšší Brod o výměře 7 m2 z majetku města  

      za cenu 400,- Kč/1 m2.                                                               Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín: 15. 4. 2010 

  

11. Odprodej pozemku p. č. 950/15 v k. ú. Vyšší Brod o výměře 253 m2 z majetku města  

      za cenu 300,- Kč/1 m2.                                                               Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín: 15. 4. 2010 

  

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

      distribuční soustavy: „Vyšší Brod, Poschoďová ul. II. část – NN“ na pozemcích p. č. 52/8,  

      67/2, 67/6, 67/7, 80/12 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města ve prospěch E. ON Distribuce,  

      a. s. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 10 000,- Kč. 

                                                                                                          Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín:15. 4. 2010 

  

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

      distribuční soustavy s názvem: „Vyšší Brod, Lidická p. č. 757/5, 6 NN“ na p. p. č. 1699/2  

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

      bude zřízeno bezúplatně.                                                            Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín: 15. 4. 2010 



  

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

      distribuční soustavy s názvem: „Vyšší Brod, Lidická – NN“ na p. p. č. 379/2 a 1699/2 v  

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

      zřízeno bezúplatně.                                                                     Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín: 15. 4. 2010 

  

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

      distribuční soustavy s názvem“ Vyšší Brod č. p. 108,– NN“ na p. p. č. 1304/1 v k. ú. Vyšší  

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

      bezúplatně.                                                                                  Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín: 15. 4. 2010 

  

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

      distribuční soustavy s názvem: „Vyšší Brod, č. p. 108,– NN“ na p. p. č. 1721/1 a 1278/1  

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

      úplatně, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 2 000,- Kč. Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín: 15. 4. 2010 

  

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

      pro stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem: „Dolní Jílovice 2015 – NN“ na p. p. č.  

      2026/6 v k. ú. Bolechy v majetku města ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. Věcné  

      břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 10 000,- 

Kč.                                                                                                      Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín: 15. 4. 2010 

  

18. Návrh rozpočtu Svazku Lipenských obcí pro rok 2010.            Příloha č. 4 

  

III. P o v ě ř u j e  

  

1. Starostu města podpisem smlouvy o odprodeji pozemku st. p. č. 884 v k. ú. Vyšší Brod o  

    výměře 7 m2 z majetku města.                                                     Odpovídá: starosta 

                                                                                                          Termín: 15. 4. 2010 

  

2. Starostu města podpisem smlouvy o odprodeji pozemku p. č. 950/15 v k. ú. Vyšší Brod o  

    výměře 253 m2 z majetku města                                                  Odpovídá: starosta 

                                                                                                          Termín: 15. 4. 2010 



  

3. Starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro  

    stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem: „Vyšší Brod, Poschoďová ul. II část – NN“  

    na p. p. č. 52/8, 67/2, 67/6, 67/7 a 80/12 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města. 

                                                                                                          Odpovídá: starosta 

                                                                                                          Termín: 30. 4. 2010 

  

4. Starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro  

    stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem: „Vyšší Brod, Lidická p. č. 757/5, 6 – NN“  

    na p. p. č. 1699/2 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města.                Odpovídá: starosta 

                                                                                                          Termín: 30. 4. 2010 

  

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

    stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem: „Vyšší Brod, Lidická – NN na p. p. č. 379/2  

    a 1699/2 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města.                              Odpovídá: starosta 

                                                                                                          Termín: 30. 4. 2010 

  

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

    stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem: „Vyšší Brod, č. p. 108,.- NN“ na p. p. č.  

    1304/1 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města.                                 Odpovídá: starosta 

                                                                                                          Termín: 30. 4. 2010 

  

7. Starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro  

    stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem: „Vyšší Brod, č. p. 108,– NN“ na p. p. č.  

    1721/1 a 1278/1 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města.                  Odpovídá: starosta 

                                                                                                          Termín: 30. 4. 2010 

  

8. Starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro  

    stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem: „Dolní Jílovice 2015 – NN“ na p. p. č.  

    2026/6 v k. ú. Bolechy v majetku města.                                      Odpovídá: starosta 

                                                                                                          Termín: 30. 4. 2010 

  

9. Tajemníka MěÚ jednáním s PF ČR, územní pracoviště Český Krumlov o možnostech  

    získání pozemků 949/8 a 949/3 v k. ú. Vyšší Brod do majetku města. 

  

 

 



IV. V y d á v á  

 1. Opatřením obecné povahy změnu č. 2 ÚPO Vyšší Brod.                        Odpovídá: starosta 

                                                                                                            Termín 28. 2. 2010 

V. N e s o u h l a s í  

  

1. Se zařazením žádosti č. 1 do případné budoucí změny ÚPO Vyšší Brod, týkající se p. p. č.  

    1072 v k. ú. Hrudkov.                                                                  Příloha č. 3 

  

2. Se zařazením žádosti č. 3 do případné budoucí změny ÚPO Vyšší Brod, týkající se p. p. č.  

    9/7 a 9/8 v k. ú. Hrudkov.                                                             Příloha č. 3 

  

3. Se zařazením žádosti č. 4 do případné budoucí změny ÚPO Vyšší Brod, týkající se p. p. č.  

    1431/10, 1552, 1542/3, 1542/1, 1504/1, 1504/2, 1504/4 a 1597/1 vše v k. ú. 

Studánky.                                                                                                          Příloha č. 3 

  

VI. V y h r a z u j e  

  

1. Rozhodování o uzavírání smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, kterým  

    jsou zatěžovány nemovitosti v majetku Města Vyšší Brod. Toto vyhrazení ZM se týká i  

    smluv o smlouvách budoucích, jejímž předmětem má být v budoucnu zřízení věcného  

    břemene na pozemek. 

  

VII. U k l á d á  

  

1. Provádění pololetních kontrol plnění usnesení o vyřizování žádostí o odprodej neb směnu 

    nemovitostí v majetku města, včetně zřizování věcných břemen na pozemcích v majetku  

    města.                                                                                            Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín: 30. 6. každoročně 

                                                                                                                        31. 12. každoročně 

  

VIII. R o z h o d l o  

  

1. Aby zatím PO Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod nepodávala žádost o vrácení  

    plateb sociálního pojištění za I. pololetí roku 2007 k MPSV ČR. 

  

2. Aby zatím Město Vyšší Brod nepodávalo žádost o vrácení plateb sociálního pojištění za I.  

    pololetí roku 2007 k MPSV ČR. 



  

 

IX. R e v o k u j e  

  

1. Usnesení ZM č. II/15 ze dne 25. 2. 2003 o odprodeji části p. p. č. 112/2 o výměře 105 m2  

    v k. ú. Vyšší Brod v majetku města. 

  

2. Usnesení ZM č. II/9a/ ze dne 22. 6. 2004 o odprodeji pozemku st. p. č. 111/4 o výměře  

    28 m2 v k. ú. Vyšší Brod v majetku. 

  

            Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje. 

  

  

  

  

PaedDr. Josef Pechlát                                                                                  Ing. Milan Zálešák 

místostarosta                                                                                       starosta 

 


