Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.05.2008
Usnesení č. 467
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.05.2008

Usnesení č. 468
Rada města na základě příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
který pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku „Vimperk – nátěr ocelové
konstrukce haly zimního stadionu“, rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku
uchazeči PROFICOLOR, spol. s r.o., Radiová 1, 102 00 Praha 10 – Hostivař, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

Usnesení č. 469
Rada města na základě příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozhodla vyloučit uchazeče
LUBRYCO s.r.o., Primátorská 940, 383 01 Prachatice a ODYS s.r.o., Nebahovská 1200,
383 01 Prachatice z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce
„Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365 – rekonstrukce kuchyně a EI –
stavební část“. Hodnotící komise při otevírání obálek s nabídkami v souladu
s ustanovením § 71 odst. 10 zákona zjistila, že nabídky uchazečů LUBRYCO s.r.o.
a ODYS s.r.o. nejsou úplné.

Usnesení č. 470
Rada města na základě příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
který pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku „Mateřská škola Vimperk,
Klostermannova 365 – rekonstrukce kuchyně a EI – stavební část“, rozhodla přidělit
výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči REKON INSTA, spol. s r.o.,
Mlynařovická 362, 384 51 Volary, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější nabídka.

Usnesení č. 471
Rada města na základě příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
který pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku „Mateřská škola Vimperk,
Klostermannova 365 – rekonstrukce kuchyně a EI – technologie“, rozhodla přidělit výše
uvedenou veřejnou zakázku uchazeči CENTRUM GASTRONOMIE SUŠICE s.r.o.,
Nám. Svobody 2, 342 01 Sušice, z důvodu nejnižší nabídkové ceny a nejdelší záruční
lhůty.

Usnesení č. 472
Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
v podmínkách města Vimperk zadat veřejnou zakázku na stavební práce „Vimperk,
ulice Sušická – inženýrské sítě“ jejíž předpokládaná hodnota je 4 500 000,00 Kč bez
DPH (5 355 000,00 Kč včetně DPH) a dále jmenuje hodnotící komisi ve složení: členové
komise: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Alena Szabová,
Ing. Jaroslav Adamec, náhradníci: Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Václav Kokštein,
Pavel Kavlík, Ing. Ivana Janoudová, Jan Vávra.

Usnesení č. 473
Rada města bere na vědomí zápis z druhého zasedání Dozorčí rady MěSD, s.r.o.
Vimperk ze dne 7. 5. 2008.

Usnesení č. 474
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise byt č. 6 v ulici 1. máje
čp. 188 ve Vimperku neobsazovat z důvodu navrženého prodeje objektu.

Konečné znění usnesení č. 475
Rada města nepřijala návrh na odložení projednání bodu o uzavření nájemní smlouvy
k bytu č. 7 v ul. Klostermannova čp. 367, Vimperk

Konečné znění usnesení č. 476
Rada města nepřijala návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v ulici
Klostermannova čp. 367 ve Vimperku, 2+1.

Konečné znění usnesení č. 477
Rada města nepřijala návrh, aby na základě doporučení bytové komise byla uzavřena
nájemní smlouva k bytu č. 7 v ulici Klostermannova čp. 367 ve Vimperku, 2+1.

Usnesení č. 478
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 22 v ulici Luční čp. 500 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou s platností od 15. 5. 2008 do 31. 12. 2008 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. 479
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 20 v ulici Karla Weise čp. 397 ve Vimperku, garsoniéra. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou s platností od 15. 5. 2008 do 31. 12. 2008 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. 480
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise ze dne 6. 5. 2008.

Usnesení č. 481
Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi
bytem Mírová čp. 430/1, Vimperk (3+1) a bytem Mírová čp. 431/9, Vimperk.

Usnesení č. 482
Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor č. 311, nacházející se
v ulici Nad Stadionem čp. 484 ve Vimperku v prvním nadzemním podlaží o celkové
výměře 176,52 m2, ke dni 31.7. 2008.

Usnesení č. 483
Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor č. 304 o celkové výměře
23,10 m2 v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku dohodou, ke dni 31.5. 2008. K proplacení
nákladů investovaných do nebytových prostor požaduje rada města předložit znalecký
posudek na zhodnocení nemovitosti.

Usnesení č. 484
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory č. 304 o celkové
výměře 23,10 m2 v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku za účelem podnikatelské činnosti.
Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor ve výši 815,46 Kč za
1 m2/rok). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů
před uzavřením nájemní smlouvy a po vyklizení nebytových prostor původním
nájemcem.

Usnesení č. 485
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem 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 katastru nemovitostí KN č. 1860/9 o výměře 649 m2, za účelem
individuálního zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od
15.5.2008 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši minimálně
2,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 486
Rada města souhlasí s provedením úplné uzavírky místní komunikace v prostoru před
garážemi u Volyňky ve Vimperku v termínu od 30.05.2008 od 15:00 hod. do 01.06.2008
do 19:00 hod. z důvodu konání Vimperské pouti.

Usnesení č. 487
Rada města rozhodla uzavřít Dohodu o užívání veřejného prostranství mezi Městem
Vimperk a p. Josefem Třískou za účelem lunaparku v době Vimperské pouti v roce
2009 dle přeloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 488
Rada města souhlasí s použitím části % výtěžku z provozování výherních hracích
přístrojů za rok 2007 pro veřejně prospěšný účel
- podpora sportovních činnosti v částce
362 000,00
- obnova veřejné zeleně
100 133,00
100 000,00
- obnova dětských hřišť
- letní tábor pro děti „Program prevence kriminality – partnerství 2007“ 30 000,00

Usnesení č. 489
Rada města rozhodla uzavřít účastnickou smlouvu mezi společností T-Mobil Czech
Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, Praha 4 a Městem Vimperk o připojení Internetu
v notebooku tarifu Internet 4G Standart a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Oprava tiskové chyby:
V usnesení č. 416 a č. 417 ze dne 21.04.2008 je nesprávně uvedeno číslo parcely 945/13,
správné číslo parcely je 645/13.

