
U S N E S E N Í 

 

ze zasedání Rady Města Vyšší Brod dne 18. 1. 2010 

 

Rada Města Vyšší Brod 

  

I. B e r e   n a   v ě d o m í  

  

1. Splnění úkolů daných zasedáním RM dne 28. 12. 2009. 

 

 2. Ukončení nájemního vztahu k části pozemku p. č. 1208/6 o výměře 143 m2  

    v k. ú. Vyšší Brod v majetku města ke dni 8. 12. 2009. 

  

3. Ukončení nájemního vztahu k pozemkům v majetku města: 

    p. p. č. 270                         o výměře                     174 m2 

    p. p. č. 3079/1                                                        814 m2 

    p. p. č. 3079/2                                                          20 m2 

    části p. p. č. 269/2                                                   10 m2 

    části p. p. č. 269/3                                                   20 m2 

    vše v k. ú. Studánky ke dni 31. 12. 2009. 

  

4. Zprávu o činnosti Komise pro rozvoj města a cestovní ruch v roce 2009. 

  

5. Účast 2 sedmičlenných družstev občanů Vyššího Brodu na akci „Lipenský sedmiboj“ dne  

    23. 1. 2010. Současně vyčleňuje částku 6 000,- Kč z rozpočtu města na pořízení drezů pro  

    účastníky. 

  

II. S c h v a l u j e  

  

1. Předložený program zasedání.  

 

2. Záměr nájemce budovy č. p. 38 ve Studánkách – zřízení rampy pro bezbarierový přístup do  

    salonku. 

 

3. Pronájem části p. p. č. 123 o výměře 500 m2 a části p. p. č. 1728/1 o výměře 160 m2 v k. ú.  

    Vyšší Brod v majetku města pro provozování půjčovny plavidel. Nájemní vztah je zřízen  



    na dobu 1 roku, nájemné ve výši 20,- Kč/1m2. 

                                                                                                  

                                                                          Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín: 12. 2. 2010 

  

4. Pronájem části p. p. č. 123 o výměře 480 m2 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města pro  

    provozování půjčovny plavidel. Nájemní vztah je zřízen na dobu 1 roku,  

    nájemné ve výši 20,- Kč za 1 m2.                                                 Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín: 12. 2. 2010 

  

5. Pronájem části p. p. č. 112/1 o výměře 105 m2 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města  

    pro zřízení zahrádky.                                                                    Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín: 12. 2. 2010 

  

6. Pronájem části p. p. č. 306/7 o výměře 340 m2 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města  

     pro zřízení zahrádky.                                                        Odpovídá: tajemník 

                                                                                                          Termín: 12. 2. 2010 

  

7. Zveřejnění záměru pronájmu p. p. č. 9/1 o výměře 8 155 m2 v k. ú. Hrudkov v majetku  

    města.                                                                                            Odpovídá: místostarosta 

                                                                                                          Termín: 22. 1. 2010 

  

8. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v majetku města: 

    p. p. č. 3079/1                    o výměře         814 m2            na dobu           2 roky 

    p. p. č. 3079/2                                              20 m2            na dobu pronájmu č. p. 38 

    části p. p. č. 269/2                                        10 m2                                   -„- 

    části p. p. č. 269/3                                        20 m2                                   -„-. 

    vše v k. ú. Studánky.                                                                    Odpovídá: místostarosta 

                                                                                                          Termín: 22. 1. 2010 

  

III. U k l á d á  

  

1. V souladu s § 9, odst. 3 písm. c/ zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších  

    předpisů příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod vést od 1. 1.  

    2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 

  

 



IV. P o v ě ř u j e 

  

1. Starostu města podpisem smlouvy o pronájmu části p. p. č. 123 o výměře 500 m2 a části p.  

    p. č. 1728/1 o výměře 160 m2 v k. ú. Vyšší Brod v majetku 

města.                                                                                                                                          

Odpovídá: starosta 

                                                                                                          Termín: 12. 2. 2010 

  

2. Starostu města podpisem smlouvy o pronájmu části p. p. č. 123 o výměře 480 m2 v k. ú.  

    Vyšší Brod v majetku města.                                                        Odpovídá: starosta 

                                                                                                          Termín: 12. 2. 2010 

  

3. Starostu města podpisem smlouvy o pronájmu části p. p. č. 112/1 o výměře 105 m2 v k. ú.  

    Vyšší Brod v majetku města.                                                        Odpovídá: starosta 

                                                                                                          Termín: 12. 2. 2010 

  

4. Starostu města podpisem smlouvy o pronájmu části p. p. č. 306/7 o výměře 340 m2 v k. ú.  

    Vyšší Brod v majetku města.                                                        Odpovídá: starosta 

                                                                                                          Termín: 12. 2. 2010 

  

V. N e p ř i p o j u j e    s e 

  

1. K mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10. 3. 2010. 

  

            Verze dokumentu, která neobsahuje chráněné osobní údaje. 

  

  

  

PaedDr. Josef Pechlát                                                                       Ing. Milan Zálešák 

Místostarosta                                                                           starosta 

  

  

 


