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Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.04.2006
Usnesení č. 364
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.04.2006.

Usnesení č. 365
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.03.2006, jehož
předmětem je veřejná zakázka „Bytové domy – 48 – BJ – ZTV“ mezi Městem Vimperk
a společností ZNAKON, a.s., Strakonice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku
města jeho podpisem.

Usnesení č. 366
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou Truhlářství Pavel Frček, Boubská
15 na dodávku a montáž 3 ks dřevěných oken do objektu č.p.8, Náměstí Svobody,
Vimperk a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 367
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem jsou stavební práce
„Oprava kamenné zdi na pozemku parc. č. 130 v k. ú. Vimperk“ mezi Městem Vimperk
a firmou Zdeněk Kutil, Vimperk II, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku
města jejím podpisem.

Usnesení č. 368
Rada města souhlasí s pořádáním průvodu studentů městem – „Majálesu 2006“
v ulicích Pivovarská, 1. máje, K.Weise, který se bude konat dne 04.05.2006 od 13.15 hod
do 14.15hod. Průvod městem proběhne pod dohledem Městské policie Vimperk.
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Usnesení č. 369
Rada města souhlasí s povolením uzavírky komunikace Náměstí Svobody ve Vimperku
z důvodu konání akce „ Městské církevní slavnosti – Boží tělo“ dne 18.6.2006 v době od
07.00 do 13.00 hodin a s povolením uzavírky komunikace v prostoru před garážemi u
řeky Volyňky z důvodu konání akce „Slavnosti piva“ ve dnech od 28.7.2006 - 12. 00hod
do 30.7.2006 - 12.00hod.

Usnesení č. 370
Rada města souhlasí s umístěním předzahrádky před provozovnou Pizzerie MARCO
v Pivovarské ulici č.p. 88 ve Vimperku, v období od 01.06.2005 do 30.09.2005.

Usnesení č. 371
Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stroje před čp. 562 v levé části od
vchodu do Alfa baru v Kaplířově ulici ve Vimperku, v období od 01.05.2006 do
30.09.2006.

Usnesení č. 372
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – části místní komunikace
v ulici Pivovarská čp. 61 ve Vimperku pro instalaci lešení za účelem opravy podhledu
střechy. Práce budou provedeny v období od 02.05.2006 do 19.05.2006.

Usnesení č. 373
Rada města rozhodla uzavřít dohodu o pořízení investice spojené s projektovou a
inženýrskou přípravou na akce „ČOV Vimperk – zvýšení kapacity“, Vimperk – areál U
Sloupů – napojení areálu na městskou kanalizační a vodovodní síť“, Vimperk - areál U
Sloupů – vnitroareálové rozvody vodovodů a kanalizací“, „Vimperk – Hrabice –
vodovod a kanalizace“ a „ČOV Vimperk – doplnění kanalizační sítě pro napojení
Vimperské masny“ mezi Městem Vimperk a společností 1. JVS a.s., Severní 8/2264,
370 10 České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím
podpisem.

Usnesení č. 374
Rada města rozhodla uzavřít Pojistné smlouvy na pojištění vozidel č. 2262797266 a č.
6980784345, Dodatek č. 1 k pojistné smluv č. 2262797266 a Dodatek k pojistné smlouvě
č. 6980784345 s Kooperativou, pojišťovnou, Praha 1, dle předložených návrhů a
pověřuje starostku města jejich podpisem.
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Usnesení č. 375
Rada města bere na vědomí přehled hospodaření hřbitova a urnového háje za rok 2005
předložený p. Petrem Šíslem.

Usnesení č. 376
Rada města souhlasí s použitím % části výtěžku z provozování výherních hracích
přístrojů za rok 2005 pro veřejně prospěšný účel a doporučuje jej zastupitelstvu města
ke schválení:
-

podpora sportovní činnosti v částce
350 000,-- Kč
obnova veřejné zeleně v částce
114 685,50 Kč
obnova dětských hřišť v částce
150 000,-- Kč
příspěvek na letní tábor pro děti s patologickými jevy v rámci programu Prevence
kriminality na místní úrovni – partnerství 2006
30 000,-- Kč.

Usnesení č. 377
Rada města schvaluje změnu objemu rozpočtu na rok 2006 dle předloženého návrhu:
- změnu rozpočtu ve výdajích v částce 450 000,-- Kč /rozpočtová opatření č. 11 – 12/
- zvýšení objemu rozpočtu na částku 200 355 tis. Kč /rozpočtová opatření č. 13 – 14/.

Usnesení č. 378
Rada města souhlasí v souladu s §719 občanského zákoníku s prodloužením podnájemní
smlouvy k bytu č. 15 v ulici Mírová čp. 431, Vimperk, dle předloženého návrhu.
Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

Usnesení č. 379
Rada města schvaluje nutnou investici ve výši 38.900,- Kč na opravu štítu a opravu
části střešní krytiny na objektu čp. 45 na Náměstí Svobody ve Vimperku.

Usnesení č. 380
Rada města rozhodla vypůjčit nebytové prostory o celkové výměře 11,10 m2 v čp. 223
v Boubínské ulici ve Vimperku za účelem uskladnění nábytku. Smlouva o výpůjčce
bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 01. 05. 2006. Náklady za služby budou
hradit vypůjčitelé.
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Usnesení č. 381
Rada města rozhodla pronajmout budovu garáží voz. osobních č. 029 na st.p.č. 2522/25
a část manipulační plochy parc. č. 2522/63 v areálu bývalých kasáren U Sloupu vše
v obci a k. ú. Vimperk na dobu určitou dva roky, počínaje dnem 01.05.2006 za roční
nájemné ve výši:
v objektech ubytovacích, administrativních správních, kulturních zařízení, závodního
stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizace ve výši 120,- Kč
za 1m2/rok
v objektech výrobních, dílenských, pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající
rozvod vody a kanalizace ve výši 100,- Kč za 1m2/rok
v ostatních objektech - sklady, garáže, které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a
kanalizace ve výši 80,- Kč za 1m2/rok
a minimálně 2,- Kč za 1m2/rok pozemku (manipulační plochy)
za účelem zřízení skladovacích prostor.

Usnesení č. 382
Rada města schvaluje návrh pro zveřejňování pronájmů nemovitostí v areálu bývalých
kasáren U Sloupu dle přílohy, které mají níže uvedení nájemci v nájmu do 30. 4. 2006:
IZO-STAV Vimperk, s.r.o., K Rokli čp. 58, Vimperk – objekt na stav. parc. č. 2522/41 –
nebytové prostory o výměře 1403 m2 , objekt na stav. parc. č. 2522/42- nebyt. prostory o
výměře 35,52 m2 , 2522/43 - nebyt. prostory o výměře 161,36 m2, část parc. č. 2522/65 o
celkové výměře 22.776 m2
Palestra,s.r.o., Boubská 7, Vimperk, - část manipulační plochy na parc. č. 2522/74 o
celkové výměře 1805 m2
Dále rada města stanovuje dle předloženého návrhu Městských služeb Vimperk,s.r.o.
roční nájemné ve výši:
v objektech ubytovacích, administrativních, správních, kulturních zařízení, závodního
stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizace ve výši 151,80 Kč
za 1 m2 a rok
v objektech výrobních, dílenských pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající
rozvod vody a kanalizace ve výši 126,50 Kč za 1m2 a rok
v ostatních objektech – sklady garáže, které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a
kanalizace ve výši 101,20 Kč za 1 m2 a rok
manipulační plocha – 2,- Kč za 1 m2 a rok.

Usnesení č. 383
Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemkem KN č. 718/5 v k. ú. Vimperk,
protože se jedná o veřejné prostranství.
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Usnesení č. 384
Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemkem KN č. 211/1 v k. ú. Vimperk.

Usnesení č. 385
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků vedených u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro
obec Vimperk a katastrální území Pravětín, na listu vlastnictví č. 10001 pro Město
Vimperk, tam označených jako parcela KN č. 904/114, její část dle geometrického plánu
č. 124-311/2005, zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v únoru 2006,
označená jako parc. č. 904/114 díl a o výměře 438 m2, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou soudním znalcem ve výši 2.190,- Kč z majetku Města Vimperk, za pozemek
vedený u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Pravětín na listu
vlastnictví č. 684, tam označený jako parcela KN č. 14/1 o výměře 354 m2, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem ve výši 1.770,- Kč . Rozdíl
kupních cen pozemků ve výši 420,- Kč bude zaplacen Městu Vimperk. Náklady na
vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku ve výši 6990,50 Kč budou
uhrazeny žadatelem stejně jako rozdíl v kupních cenách pozemků před podpisem
směnné smlouvy.

Usnesení č. 386
Rada města projednala návrh směny pozemku a doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu části parcely KN č. 1719/3, se kterou se rozhodla nakládat, za část
parcely KN č. 1719/2 v k.ú. Vimperk dle varianty „B“ návrhu odboru VÚP pro zajištění
přístupu na pozemky ve vlastnictví města.

Usnesení č. 387
Rada města rozhodla nenakládat s pozemky zapsanými u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a
k. ú. Vimperk na LV č. 10001 jako parcela KN č. 2451, 2452, 2454, 2455, 2484, 2434,
2440, 2443, 2445 o celkové výměře 219683 m2 , za účelem pastvy dobytka.

Usnesení č. 388
Rada města bere na vědomí ukončení pronájmu pozemku KN č. 65/4 o výměře 511 m2
v k. ú. Hrabice pro užívání jako zahrádka, z důvodu úmrtí nájemce.
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Usnesení č. 389
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemku zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí
pro obec Vimperk a k. ú. Hrabice na LV č. 10001 pro Město Vimperk jako parcela KN č.
65/4 o výměře 511 m2 , za účelem zahrádkaření a chovu domácího zvířectva. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 6. 2006 s výpovědní lhůtou v délce tří
měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 390
Rada města bere na vědomí ukončení pronájmu části pozemku KN č. 566/1 o výměře
169 m2 v k. ú. Vimperk pro užívání jako zahrádka z důvodu úmrtí nájemce.

Usnesení č. 391
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části 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 jako
parcela KN č. 566/1 o výměře 169 m2 za účelem zahrádkaření. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou od 1. 6. 2006 s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců.
Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 392
Rada města nesouhlasí s pronájmem části pozemku KN č. 925 v k. ú. Vimperk pro
umístění celodřevěné stavby altánku.

Usnesení č. 393
Rada města souhlasí se zmenšením plochy pozemků pronajatých na základě nájemní
smlouvy uzavřené dne 23. 5. 2005 . Pronájem pozemků KN č. 400, GP č. 526/6 o celkové
výměře 1467 m2 skončí dohodou k 30. 4. 2006. Nájemné za rok 2006 v celkové výši
1.026,-Kč bude uhrazeno do 30. 9. 2006.
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Usnesení č. 394
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků, souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení zemního kabelu
NN v rámci stavby „Vimperk – kabel NN, “, do pozemků KN č. 2695, KN č. 1842/58 a
KN č. 770/1 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001,
podle přiloženého výkresu situace, se společností EO.N Distribuce a.s. se sídlem
v Českých Budějovicích. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši
643,- Kč vč. DPH. Rada města pověřuje starostku města podpisem smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 395
Rada města bere na vědomí zápis z desáté schůze Dozorčí rady KVINT Vimperk spol.
s r.o. ze dne 19.04.2006 a pověřuje starostku a právního zástupce města přípravou
závěrečného vyjádření do 15.05.2006.

Usnesení č. 396
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 40330441 o poskytnutí podpory
z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí mezi
Městem Vimperk a Státním fondem ŽP ČR dle předloženého návrhu a pověřuje
starostku města jeho podpisem.

Usnesení č. 397
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi Městem Vimperk a p. Petrem
Havlem, jejíž předmětem přiznání příspěvku na obnovu kapličky na náměstí z rozpočtu
odboru ŠK dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

Usnesení č. 398
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise konané dne 04.04.2006.

Usnesení č. 399
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu u poskytování regionálních služeb v rámci
regionálních funkcí mezi Městskou knihovnou Prachatice a Městem Vimperk jako
zřizovatelem a provozovatelem Městské knihovny ve Vimperku dle předloženého
návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
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Usnesení č. 400
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 000,-- Kč z prostředků
Města Vimperk TJ Šumavan Vimperk na nákup věcných cen u příležitosti uspořádání
22. ročníku soutěže ve sportovní gymnastice, která proběhne dne 20.05.2006 v tělocvičně
ZŠ Smetanova ve Vimperku. Rada města žádá po ukončení akce o řádné vyúčtování
poskytnutého příspěvku do 15.06.2006.

Usnesení č. 401
Rada města souhlasí s převodem částkuy 45 740,- Kč z rezervního fondu ZŠ T.G.
Masaryka Vimperk na posílení fondu investic této organizace, z důvodu nutné investice
do nákupu nové elektrické smažící pánve pro školní jídelnu.

Usnesení č. 402
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě č.
50011382000010 mezi Městem Vimperk a E.ON Distribuce a.s., České Budějovice
zastoupení společností E.ON Česká republika, a.s., České Budějovice dle předloženého
návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

Usnesení č. 403
Rada města bere na vědomí zprávu o výsledku finanční kontroly provedené na úseku
čerpání příspěvků poskytnutých z rozpočtu města v roce 2005.
Dále rada města ukládá kontrolnímu odboru provést veřejnoprávní kontrolu na místě u
Farní charity Vimperk – termín do 30.06.2006. O výsledku veřejnoprávní kontroly bude
podána zpráva radě města do 20.07.2006.

Usnesení č. 404
Rada města bere na vědomí výsledek finanční kontroly provedené u ÚSP Domeček
Hrabice a pověřuje starostku předložením závěrečné zprávy do 15.05.2006.

Usnesení č. 405
Rada města souhlasí s krátkodobou uzavírkou v ul. Rožmberská dne 05.05.2006 od
14,00 do 14,30 hod. a se zvláštním užíváním komunikace na parkovišti U Jelena od
12,30 do 14,00 hod. v souvislosti s programem k výročí osvobození města.
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Usnesení č. 406
Rada města konstatuje, že Město Vimperk není dotčenou obcí, které by se týkala změna
jízdního řádu na lince č. 370150 z Prachatic do Čkyně. Z tohoto důvodu nepřísluší
městu Vimperk se ke zrušení spojů 3 a 4 vyjadřovat.
K zavedení nových spojů z Prachatic do Vimperka k zajištění dopravy zaměstnanců pro
firmu Rohde Schwarz nemáme námitek.

Usnesení č. 407
Rada města rozhodla z důvodu předání pracovní agendy a částečného zapracování
stanovit termín nástupu do zaměstnání na místo úředníka – finanční kontrola pro Ing.
Vladislava Oliwu na den 02.05.2006.

Usnesení č. 408
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – části místní komunikace
v ulici Pivovarská před čp. 231 ve Vimperku pro umístění valníku za účelem opravy
střechy. Práce budou provedeny dne 30.04.2006 a následně ve vybraných dnech měsíce
května 2006 /jedná se o soboty v odpoledních hodinách a neděle/.

Usnesení č. 409
Rada města uděluje výjimku z počtu dětí ve dvou třídách Mateřské školy Vimperk,
Klostermannova 365 – odloučeného pracoviště Mírová ulice, a stanovuje tento počet na
28 na období od 10.07. do 25.08.2006.

Usnesení č. 410
Rada města souhlasí s předloženým návrhem na zajištění prázdninového provozu
v měsících červenci a srpnu 2006 v mateřských školách ve Vimperku.

Usnesení č. 411
Rada města jako pronajímatel lesů souhlasí s projektem „Nákup lesnického stroje typu
typu UKT“.

