USNESENÍ
ze zasedání Rady Města Vyšší Brod dne 15. 2. 2010
Rada Města Vyšší Brod¨
I. B e r e n a v ě d o m í
1. Průběţné plnění úkolů daných zasedáním RM dne 25. 2. 2010.
2. Písemný materiál „Komplexní rozbor činnosti Městské knihovny Vyšší Brod“.
Příloha č. 4
3. Sdělení o zrušení veřejné telefonní stanice v DPS Vyšší Brod s tím, ţe je podloţena 20
podpisy uţivatelů bytů v DPS, kteří se zrušením souhlasí.
Příloha č. 5
II. S c h v a l u j e
1. Předloţený program zasedání.
2. Novelu Organizačního řádu MěÚ Vyšší Brod ze dne 15. 2. 2010
Příloha č. 1
3. Omezení provozu MŠ Vyšší Brod na jednu třídu v období letních prázdnin 2010 a úplné
uzavření MŠ na dobu 2 týdnů – termín bude upřesněn po dohodě s ředitelem ZŠ a MŠ.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu části pozemku p. č. 484/5 o výměře 100 m2 v k. ú.
Vyšší Brod ze dne 27. 7. 1998 uzavřený mezi Městem Vyšší Brod a firmou Stavitelství
Pekárek, Jana Hlavsová, Pohraniční Stráţe 308, provoz: Náměstí 29, 382 73 Vyšší Brod.
Příloha č. 2
5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor hospodářské budovy na p. p. č.
194 v k. ú. Vyšší Brod ze dne 1. 7. 1998, uzavřený mezi Městem Vyšší Brod a firmou
Stavitelství Pekárek, Jana Hlavsová, Pohraniční Stráţe 308, provoz: Náměstí 29, 382 73
Vyšší Brod.
Příloha č. 3
6. Ţádost firmy SAPELI a. s. o souhlas s pořádáním firemní akce „Rafty SAPELI 2010“ ve
dnech 28. 5. – 29. 5. 2010. Současně souhlasí s produkcí reprodukované hudby do 03.00
hod. dne 29. 5. 2010.
III. U d ě l u j e
1. Příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod oprávnění nabývat
majetek k nahodilým činnostem, které souvisejí s hlavním účelem a předmětem činnosti
bez předchozího souhlasu zřizovatele v případě, ţe se jedná o majetek určený k přímé
spotřebě pro děti a ţáky jako odměna ze soutěţí, spotřební materiál k výuce a jiným
aktivitám, drobné upomínkové předměty apod. V tomto případě není nahlíţeno na tento
majetek jako na dary podle § 27, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění, ale
jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena a není tedy nezbytný
předchozí písemný souhlas zřizovatele k jednotlivému právnímu úkonu.

IV. U k l á d á
1. Řediteli ZŠ a MŠ Vyšší Brod vyhotovení a předloţení podkladů pro rozpočtovou změnu,
vyplývající z omezení provozu MŠ Vyšší Brod na 2 týdny v době letních školních prázdnin
2010.
Odpovídá: ředitel ZŠ a MŠ
Termín: 12. 3. 2010
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