Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008
Usnesení č. 205
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008.

Usnesení č. 206
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování služby ČSOB CASH POOLING
fiktivní s ČSOB, a.s., Praha 5 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím
podpisem.

Usnesení č. 207
Rada města rozhodla poskytnout z kapitoly „pokladní správa města – příspěvky a
dotace“ příspěvek do výše 8 300,-- Kč Základní škole T. G. Masaryka Vimperk na
financování vlastního podílu v případě získání dotace na podaný projekt v rámci
Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními.

Usnesení č. 208
Rada města na základě nových skutečností revokuje své usnesení č. 144 ze dne
11. 02. 2008.

Usnesení č. 209
Rada města souhlasí s konáním reklamní akce Cestovní kanceláře EXIM tours, a.s. v ul.
1. máje před budovou čp. 3 ve Vimperku v pondělí 17. 03. 2008 od 9,00 do 17,00 hod.

Usnesení č. 210
Rada města Vimperk tímto souhlasí s realizací projektu Modernizace Základní školy
T. G. Masaryka Vimperk.
Rada města Vimperk tímto zároveň prohlašuje, že zajistí spolufinancování
a předfinancování tohoto projektu v potřebné výši.
Rada města Vimperk dále prohlašuje, že výše uvedená Základní škola bude mít objekty,
jichž se projekt týká, v užívání po dobu minimálně pěti let od ukončení realizace
projektu, čímž bude zajištěna minimální doba udržitelnosti projektu vyžadovaná
příslušnými dotačními tituly.

Usnesení č. 211
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 12 v ulici K Rokli
čp. 494 ve Vimperku do 14. 03. 2009.

Usnesení č. 212
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 14 v ulici Mírová
čp. 408 ve Vimperku do 14. 03. 2009.

Usnesení č. 213
Rada města rozhodla nakládat s pozemkem KN č. 21/2 v k.ú. Klášterec u Vimperka ve
smyslu jeho prodeje a pověřuje odbor hospodářský a bytový zajištěním jeho ocenění.

Usnesení č. 214
Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemky KN č. 18/2, 20/2 a 653/4 v k.ú.
Klášterec u Vimperka ve smyslu jejich prodeje.

Usnesení č. 215
Rada města doporučuje zastupitelstvu města požádat PF ČR o převod pozemků KN
č. 18/1 a 653/3 v k.ú. Klášterec u Vimperka z důvodu možného budoucího využití těchto
pozemků pro bytovou výstavbu.

Usnesení č. 216
Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemkem KN č. 836/1 v k.ú. Vimperk ve
smyslu jejich prodeje a pronájmu, z důvodu snížení prostoru pro obslužnou dopravu
kotelny a sběrného dvora.

Usnesení č. 217
Rada města souhlasí s ukončením pronájmu pozemku KN č. 238 o výměře 431 m2 v k.ú.
Vimperk, dle nájemní smlouvy ze dne 12. 11. 1997, dohodou k 10. 03. 2008 za podmínky
uhrazení nájemného za období od 1. 01. 2008 do 10. 03. 2008.

Usnesení č. 218
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemku zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí
pro obec a k.ú. Vimperk, na LV č. 10001 pro Město Vimperk, označeného jako parcela
KN č. 238 o výměře 431 m2, za účelem individuálního zahrádkaření. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 04. 2008 s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Nájemné bude ve výši minimálně 2,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 219
Rada města rozhodla nakládat s parcelou KN č. 505 v k.ú. Bořanovice ve smyslu její
směny s částí parcely PK č. 732 ve stejném katastrálním území.

Usnesení č. 220
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci s Kultur:Land GmbH., Neuschönau
o finanční úhradě za vytvoření programu festivalu NaturVision 2008 ve Vimperku a
poskytnutí 15 ks filmů dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím
podpisem.

Usnesení č. 221
Rada města souhlasí s převedením 6-ti % výtěžku z tomboly Plesu města Vimperk na
veřejně prospěšné účely – Domovu pro mentálně postižené „Sluničko“ ve Zdíkově.

Usnesení č. 222
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mezi Městem Vimperk a Českou republikou –
Ministerstvem vnitra, jejíž předmětem je umístění movitého majetku města –
komunikační a koncové zařízení městského kamerového dohlížecího systému dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 223
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí sponzorského daru na zajištění
sportovní činnosti dětí školního věku do 15 let místních sportovních organizací
prostřednictvím města a sportovní komise mezi poskytovatelem OV Media s.r.o. a
příjemcem Městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím
podpisem.

Usnesení č. 224
Rada města odvolává členy komise prevence kriminality jako celek.

Usnesení č. 225
Rada města jako jediný společník MěSD Vimperk, s.r.o. bere na vědomí koncepci
privatizace bytového fondu města Vimperk dle předloženého návrhu s navrženými
změnami a doporučuje zastupitelstvu města její přijetí.

Usnesení č. 226
Rada města schvaluje koncepci oprav bytů ve fondu města Vimperk pro rok 2008 –
2010 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 227
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mezi JUDR. Oldřichem Skarkou – Polis,
Rožmitál pod Třemšínem a Městem Vimperk, jejím předmětem je zajištění
krátkodobého kurzu zaměřeného na prolongaci platnosti osvědčení strážníka –
Bohumila Rubeše a Jaromíra Štrobla dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města jejím podpisem.

Usnesení č. 228
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mezi JUDR. Oldřichem Skarkou – Polis,
Rožmitál pod Třemšínem a Městem Vimperk, jejím předmětem je zajištění
krátkodobého kurzu zaměřeného na prolongaci platnosti osvědčení strážníka – Martina
Houdka dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 229
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mezi JUDR. Oldřichem Skarkou – Polis,
Rožmitál pod Třemšínem a Městem Vimperk, jejím předmětem je zajištění
krátkodobého kurzu zaměřeného na prolongaci platnosti osvědčení strážníka – Václava
Mejstříka a Petra Bělíka dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím
podpisem.

Usnesení č. 230
Rada města na základě doporučení bytové komise souhlasí v souladu s čl. VI/4
„Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví Města
Vimperk…“ se směnou bytu č. 6 v ulici 1. máje čp. 188 ve Vimperku (2+1), za volný byt
č. 7 v ulici 1. máje čp. 188 ve Vimperku (2+1). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s platností od 7. 03. 2008 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy k bytu. Nájemné
je stanoveno ve výši v místě a čase obvyklé. Úprava nájemného se dále bude řídit
platnými právními předpisy. Byt č. 6 v ulici 1. máje čp. 188 ve Vimperku předají
nájemníci nejpozději do 31. 03. 2008.

Usnesení č. 231
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 8 v ulici Mírová čp. 435 ve Vimperku, 4+1, Vimperk. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou s platností od 7. 03. 2008 do 6. 03. 2009 za podmínky uhrazení
krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní
smlouvy. Nájemné je stanoveno smluvní ve výši 30,-- Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného
se dále bude řídit platnými právními předpisy.

Usnesení č. 232
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 1 v ulici Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou s platností od 7. 03. 2008 do 6. 03. 2009 za podmínky
uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením
nájemní smlouvy. Nájemné je stanoveno ve výši v místě a čase obvyklé. Úprava
nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.

Usnesení č. 233
Rada města na základě doporučení bytové komise souhlasí v souladu s čl. IV/2 a čl. VI/4
„Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví Města
Vimperk…“ se směnou bytu č. 1 na Náměstí Svobody čp. 21 ve Vimperku (1+1), za
volný byt č. 7 v ulici Klostermannova čp. 367 ve Vimperku (2+1). Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 7. 03. 2008 za podmínky, že žadatelka
uzavře dohodu o přistoupení k závazku původního nájemce – dlužníka, uhradí dlužnou
částku ve výši 55.921,-- Kč před uzavřením nájemní smlouvy k bytu a za podmínky
uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením
nájemní smlouvy k bytu. Nájemné je stanoveno ve výši v místě a čase obvyklé. Úprava
nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Byt č. 1 na Náměstí Svobody
čp. 21 ve Vimperku předá pí Vávrová nejpozději do 31. 03. 2008.

Usnesení č. 234
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise a v souladu s čl. IV/2
„Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví Města
Vimperk…“ uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku,
2+0. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 7. 03. 2008 za
podmínky, že žadatelka uzavře dohodu o přistoupení k části závazku původního
nájemce – dlužníka, uhradí část dluhu ve výši 20.000,-- Kč před uzavřením nájemní
smlouvy k bytu a za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši
3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Nájemné je stanoveno smluvní ve
výši 30,-- Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními
předpisy.

Usnesení č. 235
Rada města Vimperk tímto souhlasí s realizací projektu „ Knihovna – komunitní
centrum Města Vimperk “
Rada města Vimperk tímto zároveň prohlašuje, že zajistí spolufinancování a
předfinancování tohoto projektu v potřebné výši.
Rada města Vimperk dále prohlašuje, že Městská knihovna Vimperk bude mít
prostory, jichž se projekt týká, v užívání po dobu minimálně pěti let od ukončení
realizace projektu, čímž bude zajištěna minimální doba udržitelnosti projektu
vyžadovaná příslušnými dotačními tituly.

Usnesení č. 236
Rada města bere na vědomí zápis z prvního zasedání Dozorčí rady MěSD, s.r.o. ze dne
28. 02. 2008.

Usnesení č. 237
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí se zásahem požárně
nebezpečného prostoru na část pozemku parcely KN č. 1816/1 v k.ú. Vimperk v rozsahu
podle výkresu celkové situace stavby zpracované Ing. arch. J. Říhou, Projektcentrum
Vimperk, Špidrova 87. Souhlas je vydáván manželům Josefu a Marii Matouškovým,
bytem Na Vyhlídce 24, Vimperk, kteří přebírají veškerou odpovědnost za případné
škody způsobené požárem na dotčené části výše uvedené parcely.

Usnesení č. 238
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mezi Institutem pro místní správu Praha a
Městem Vimperk, jejíž předmětem je zajištění pobytu při přípravě k ověření zvláštní
odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního
řádu a vyvlastnění zakončené zkouškou pro Pavlínu Staňkovou dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 239
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu nemovitosti s Lesy České republiky, s.p.
Hradec Králové, Lesní závod Boubín, Vimperk, jejíž předmětem je přenechání
pozemku parc. č. 1238/5 k dočasnému užívání Městu Vimperk dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu města jejím podpisem.

