
U S N E S E N Í
 

ze 4. zasedání ZM Vyšší Brod dne 12. 2. 2007
 
Zastupitelstvo Města Vyšší Brod
 
I. B e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZM dne 18. 12. 2006 a zodpovězení dotazů a připomínek k 
    zasedání RM ve dnech 19. 12. 2006, 8. 1., 22. 1., 5. 2. 2007.
2. Zprávu o výši škod, způsobených vichřicí ve dnech 18. – 19. 1. 2007.
3. Informace o místní akční skupině – MAS Jižní Pošumaví, ustavené 14. 4. 2006.
 
II. S c h v a l u j e
 
1. Program zasedání ZM, rozšířený o bod „Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Vyšší Brod“ a 
    rozšíření bodu programu ZM č. 2 o OZV č. 3/2007 – změny ÚP města.
2. Zapisovatelku: pí J. Daňkovou
    Ověřovatele zápisu: Mag. phil. J. France, E. Maštalířovou
3. Pořízení a instalaci tabulek s označením ulic města, včetně poutačů a tabule na budově
    MěÚ dle předložené nabídky.
4. Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného
    pořádku na veřejných prostranstvích.
5. Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2007, kterou se ruší OZV města č. 4/1995 a 8/1998.
6. Obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2007 o závažných částech změny č. 1 ÚP obce Vyšší 
    Brod.
7. Rozpočtové změny č. 7/06 ve výši:  Příjmy                                     + 1 231 150,-
                                                                       Výdaje                            -     338 100,-
                                                                       Financování výdajové    -  1 569 250,-
8. Rozpočtové změny č. 1/07 ve výši:  Příjmy                                     +  5 050 200,-
                                                                       Výdaje                            + 4 114 900,-
                                                                       Financování výdajové              0,-
                                                                       Financování příjmové   +     935 300,-
9. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Vyšší Brod za rok 2006, účtový rozvrh a závazné ukazate-
    le rozpočtu ZŠ a MŠ Vyšší Brod na rok 2007, možnost využití prostředků rezervního fondu
    ZŠ a MŠ Vyšší Brod ke krytí nerozpočtovaných nákladů roku 2007 a odpisový plán ZŠ a 
    MŠ Vyšší Brod pro rok 2007.
10. Rozpočtovou změnu vyplývající ze změny odpisového plánu ZŠ a MŠ Vyšší Brod vzhle-
      dem ke schválenému rozpočtu na rok 2007:
      Příjmy /odvod z odpisů/                                        + 35 900,- Kč
      Výdaje /odpisy budov i movitostí/                + 49 700,- Kč
      Financování – použití zdrojů z minulých let          13 800,- Kč
11. Zveřejnění záměru odprodeje p. p. č. 211/2 v k. ú. Vyšší Brod o výměře 46 m2 z majetku
      města.
12. Odprodej bytu č. 6 v č. p. 259 za 653 tis. Kč. Byt byl prodán po provedeném výběru ucha-
      zeči, který podal nejvyšší nabídku.
13. Novelizované stanovy Svazku obcí Vyšebrodsko ze dne 29. 1. 2007, které ruší a nahrazují
      stanovy sdružení ze dne 29. 10. 1999.
14. Navýšení ročního členského vkladu pro Svazek obcí Vyšebrodsko na 2,- Kč za občana a 
      rok.
 
15. Jednorázové odměny aktivním členům kontrolního a finančního výboru dle návrhu jejich



      předsedů za rok 2006. Výše odměny k rozdělení: kontrolní výbor – 2 000,- Kč
                                                                                     finanční výbor –   4 000,- Kč
16. Odměny neuvolněným funkcionářům dle nař. vlády 37/2003 Sb. ve znění pozdějších 
      předpisů, dle přílohy s účinností od 1. 1. 2007.
17. Novelizovaný seznam uchazečů o pronájem bytu v majetku města.
18. Doplnění kontrolního výboru o: Ing. Jiřinu Voseckou a Marii Velflovou
 
III. Z a m í t á 
 
1. Odprodej p. p. č. 392/4 v k. ú. Vyšší Brod o výměře 77 m2 z majetku města.
2. Odprodej části p. p. č. 90/2 v k. ú. Vyšší Brod o výměře cca 77 m2 z majetku města.
 
IV. O d k l á d á 
 
1. Směnu p. p. č. 1157 o výměře 623 m2 z majetku města za p. p. č. 929/6 o výměře 1 208 
    m2, obě v k. ú. Vyšší Brod do doby než bude předložen znalecký posudek oceňující obě
    nemovitosti.
 
V. U k l á d á 
 
1. Kontrolnímu a finančnímu výboru předkládat zastupitelstvu města každoroční plán činnosti
    a čtvrtletní zprávy o činnosti k datům 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. každého roku.
 
VI. P o v ě ř u j e 
 
1. Ing. Romana Urbance a Dr. Josefa Pechláta shromážděním dostupných informací o mož-
    nostech a podmínkách ustavování a dalších činností místních akčních skupin.
2. Starostu a místostarostu města shromážděním informací o možnostech zajištění příjmu 
    signálu TV Prima na území Vyššího Brodu a Studánek.
 
 
 
PaedDr. Josef Pechlát                                                                        Ing. Milan Zálešák
místostarosta                                                                                      starosta


