Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.03.2008
Usnesení č. 270
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.03.2008.

Usnesení č. 271
Rada města souhlasí s konáním akce „Den s deníkem“ na asfaltovém hřišti
u ZŠ T.G.Masaryka v parku v úterý 06.05.2008 od 14,00 do 19,00 hod.

Usnesení č. 272
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení restaurátorských prací
v interiéru kostela sv. Bartoloměje ve Vimperku s ak. mal. Jiřím Čechem, Praha 6 dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 273
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na restaurování kamenné sochy sv. Anny
Samotřetí (rej. č. 37510/3-3838) s MgA. Janem Koreckým, ak. sochařem
a restaurátorem, Prachatice dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím
podpisem.

Usnesení č. 274
Rada města souhlasí s povolením úplné uzavírky a zvláštního užívání místní
komunikace v ulici Rožmberská od 18.03.2008 do 01.05.2008 z důvodu opravy
komunikace a inženýrských sítí.

Usnesení č. 275
Rada města souhlasí se vstupem do místní komunikace parc. č. 1771/12 a 317 v k.ú.
Vimperk dle přiložené situace z důvodu napojení na kanalizaci dle podmínek
stanovených odborem investic a údržby města Vimperk.

Usnesení č. 276
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 3 se změnami příloh č. 1, 2, 3, ke smlouvě
o zajištění sběru, odstranění odpadů a provozování sběrného dvora uzavřené mezi
Městem Vimperk a Městskými službami Vimperk, s.r.o. dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu města jeho podpisem.

Usnesení č. 277
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v ulici SNP čp. 462 ve
Vimperku, 4+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od
1. 4. 2008 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních
nájmů před uzavřením nájemní smlouvy k bytu.

Usnesení č. 278
Rada města revokuje své usnesení č. 173 ze dne 18. 2. 2008, kterým rozhodla o výpovědi
z nájmu bytu v Pivovarské ulici čp. 58, Vimperk,.

Usnesení č. 279
Rada města revokuje své usnesení č. 177 ze dne 18. 2. 2008, kterým rozhodla
pronajmout manipulační plochu – parcelu KN č. 2522/77 o výměře 374 m2 v k. ú.
Vimperk, za účelem zajištění zázemí pro podnikání, a to z důvodu prodeje nemovitosti.

Usnesení č. 280
Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v čp. 598 v Pivovarské ulici
ve Vimperku za účelem provozování márnice. Nájemné je stanoveno ve výši 326,18 Kč
za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od
1. 4. 2008 za podmínky složení zálohy na nájemném ve výši 3 měsíčních nájmů před
podpisem nájemní smlouvy k nebytových prostorům. Způsobilost předmětu za
účelem nájmu si zajistí nájemce.

Usnesení č. 281
Rada města souhlasí se stavebními úpravami v nebytových prostorech v objektech na
st. p. č. 2522/73 a st.p.č. 2522/33 dle předloženého návrhu nájemce - Euro-stav, Viktor
Mráz Vlkonice 44, Vacov. Rada města upozorňuje nájemce na nutnost projednání
stavebních úprav s MěSD Vimperk, s.r.o. a odborem výstavby a územního plánování
MěÚ Vimperk.

Usnesení č. 282
Rada města rozhodla nakládat s parcelou KN č. 41 v k.ú. Pravětín pro plánovanou
směnu za pozemky v k.ú. Hrabice a pověřuje odbor hospodářský a bytový zajištěním
geometrického zaměření směňovaných pozemků.

Usnesení č. 283
Rada města rozhodla, že se stavbou garáží postavenou na parcele KN st. č. 59 v k. ú.
Vimperk nebude nakládat ve smyslu jejího prodeje, z důvodu potřebnosti těchto
nebytových prostor pro Město Vimperk.

Usnesení č. 284
Rada města rozhodla nakládat s parcelou KN č. 2522/43 v k.ú. Vimperk v areálu
bývalých kasáren U Sloupů ve smyslu jeho prodeje a pověřuje odbor hospodářský
a bytový zajištěním geometrického zaměření.

Usnesení č. 285
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků parcel KN č. 890/2 a 947 v k.ú. Boubská
u Vimperka souhlasí se vstupem a provedením prací spočívajících ve výměně vzdušného
vedení NN ve stávající trase v rámci stavby „SB-3007-161, Vimperk – kNN, vNN,
vysílač“ dle předloženého návrhu. Investorem stavby je společnost E.ON Distribuce ČR.
Po provedení prací bude povrch dotčených pozemků uveden do původního stavu.

Usnesení č. 286
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro umístění nového zemního
kabelového vedení NN v rámci stavby „SB-3007-161, Vimperk – kNN, vNN, vysílač“,
přes pozemek parcely KN č. 890/67 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú.
Boubská u Vimperka na LV č. 10001, podle přiloženého snímku katastrální mapy, se
společností E.ON Distribuce a.s., se sídlem v Českých Budějovicích. Věcné břemeno
bude zřízeno úplatně.

Usnesení č. 287
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků parcel KN č. 128/1 a 789/1 v k.ú.
Výškovice u Vimperka souhlasí se vstupem a provedením prací spočívajících ve výměně
mechanicky poškozených dřevěných sloupů za nové a výměnou nevyhovujících
venkovních vodičů a obnovením uzemnění, ve stávajících trasách v rámci stavby
„SB-3008-002 -Výškovice – samoty směr Vimperk“, dle předloženého návrhu.
Investorem stavby je společnost E.ON Distribuce ČR. Po provedení prací bude povrch
dotčených pozemků uveden do původního stavu.

Usnesení č. 288
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemků zapsaných
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,
označených jako parcely ve zjednodušené evidenci PK č. 905/díl 1 o výměře 10180 m2
a PK č. 905/díl 2 o výměře 272 m2, za účelem zemědělské činnosti – sečení trávy.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1.4.2008 s tří měsíční výpovědní
lhůtou. Nájemné bude ve výši 0,20 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 289
Rada města revokuje své usnesení č. 264 ze dne 10. 3. 2008 z důvodu nesprávných
geodetických podkladů.

Usnesení č. 290
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o umístění reklamy na oplocení areálu
u čp. 125 dohodou k 31.3.2008

Usnesení č. 291
Rada města rozhodla v souvislosti s ukončením smlouvy o umístění reklamy na
oplocení areálu u čp. 125 v ul Krátká dohodou k 31.3.2008 prominout částku za
umístění reklamy za období od 1.1.2008 do 31.3.2008 z důvodu odstranění reklamy
k 20.12.2007.

Usnesení č. 292
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě č. 3000161473
s Kooperativou, pojišťovnou, a.s. Praha 1 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města jeho podpisem.

Usnesení č. 293
Rada města schvaluje, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, § 102, odst. 1,
písm. o), Organizační řád Městského úřadu Vimperk s platností od 01.04.2008
a pověřuje starostu města a tajemníka městského úřadu jeho podpisem.

Usnesení č. 294
Rada města bere na vědomí nabídku Tychon v.v.i. na zpracování strategického plánu
města pro období 2009 – 2014 a požaduje předložit do 31.03.2008 návrh smlouvy.

Usnesení č. 295
Rada města rozhodla, že téma nástěnného kalendáře „Vimperk 2009“ bude Krásy
Vimperka a vimperských osad. Tento kalendář bude prodejný. Dále rada města
rozhodla, že dodavatelem uvedeného kalendáře bude firma č. 3 dle návrhu, a to v ceně
64 398,-- Kč včetně DPH. Náklad bude v počtu 1.000 ks.

Usnesení č. 296
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Občanskému sdružení YMCA
Husinec.

Usnesení č. 297
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství na pozemku před č.p. 138
v ulici 1.máje ve Vimperku pro instalaci lešení. Práce budou provedeny v období od
01.04.2008 do 16.05. 2008.

Usnesení č. 298
Rada města jmenuje v souladu s § 102 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, komisi
prevence ve složení: Júsuf Traore, Dis., Mgr. Helena Lukešová, Ing. Dana Frnochová,
Mgr. Vladislava Lehečková, Pavel Dub, nprap. Radka Sovová, Bc. Zuzana Bláhová,
Jitka Martanová, Mgr. Jan Líkař s platností od 17.03.2008.

Oprava tiskové chyby:
v usnesení č. 132 ze dne 04.02.2008 se nahrazuje část textu a to následovně: … jako
parcela KN č. 1650/1 o výměře 102 m2 v k.ú. Vimperk, pro …

