Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008
Usnesení č. 857
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008

Usnesení č. 858
Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle předloženého návrhu na
celkovou částku 245 871 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 59).

Usnesení č. 859
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem je řízení projektu akce
„Knihovna komunitní centrum města Vimperk“ mezi Městem Vimperk a společností
G-PROJECT, s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 117/32, 370 01 České Budějovice, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 860
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem je řízení projektu akce
„Modernizace a rozšíření vybavenosti sportovně rekreačního areálu Vodník“ mezi
Městem Vimperk a společností G-PROJECT, s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 117/32,
370 01 České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím
podpisem.

Usnesení č. 861
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem je řízení projektu akce
„Modernizace MŠ 1. máje“ mezi Městem Vimperk a společností G-PROJECT, s.r.o.,
nám. Přemysla Otakara II. 117/32, 370 01 České Budějovice, dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 862
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem je řízení projektu akce
“Modernizace MŠ Klostermannova“ mezi Městem Vimperk a společností G-PROJECT,
s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 117/32, 370 01 České Budějovice, dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 863
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem je řízení projektu akce
„Modernizace ZŠ TGM Vimperk“ mezi Městem Vimperk a společností G-PROJECT,
s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 117/32, 370 01 České Budějovice, dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 864
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem je řízení projektu akce
„Vimperk, ulice Na Baště“ mezi Městem Vimperk a společností G-PROJECT, s.r.o.,
nám. Přemysla Otakara II. 117/32, 370 01 České Budějovice, dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 865
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, který pořídila
hodnotící komise na zakázku „Vimperk, ulice Sušická – inženýrské sítě“, rozhodla
přidělit výše uvedenou zakázku uchazeči HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00
Praha 5, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

Usnesení č. 866
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem je veřejná zakázka
„Vimperk, ulice Sušická – inženýrské sítě“ mezi Městem Vimperk a společností
HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 867
Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
v podmínkách města Vimperk zadat veřejnou zakázku na stavební práce „Vimperk,
ulice Boubínská“ jejíž přepokládaná hodnota je 10 000 000,00 Kč bez DPH
(11 900 000,00 Kč včetně DPH) a dále jmenuje hodnotící komisi ve složení:
Členové komise: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Marcela
Kobrová, Petr Květoň,
Náhradníci:
Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Václav Kokštein, Pavel Kavlík, Ing. Ivana
Janoudová, Zdeněk Ženíšek.

Usnesení č. 868
Rada města souhlasí v souladu s §719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní
smlouvy k bytu č. 22 v ulici K Rokli čp. 494, Vimperk, dle předloženého návrhu a to na
dobu určitou s platností od 16. 9. 2008 do 15. 9. 2009 za podmínky dodržení výše
nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu.
Případné další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

Usnesení č. 869
Rada města souhlasí s přihlášením cizího státního příslušníka do bytu č. 25 v ulici Karla
Weise čp. 396 ve Vimperku.

Usnesení č. 870
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory č. 310 o celkové
výměře 24,11 m2 v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku , za účelem podnikatelské
činnosti.
Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve
výši 530,06 Kč za 1 m2/rok. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 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. 871
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu a případně i budoucího prodeje
nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec
a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:
- nebytové prostory v objektu na st. p. č. KN 2522/35 o výměře 185,50 m2
- část manipulační plochy - část parcely KN č. 2522/62 o výměře 207 m2
- část manipulační plochy - část parcely KN č. 2522/91 o výměře 808 m2
za účelem podnikatelské činnosti, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
Nájemné je stanoveno za níže uvedených podmínek:
Pokud nájemce uzavře současně s nájemní smlouvou o smlouvě budoucí kupní:
první dva roky je nájemné za stávajících podmínek: 100,- Kč/m2/rok podlahové plochy
– v objektech výrobních, dílenských, pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na
stávající rozvod vody a kanalizace
- v ostatních objektech – sklady, garáže, které nejsou napojeny na stávající rozvod vody
a kanalizaci ve výši 80,- Kč/m2/rok podlahové plochy
- manipulační plocha 2,- Kč z 1m2/rok.
Pro další rok nájmu (3 rok) je stanoveno nájemné z pronájmu nebytových prostor ve
výši 317,30 Kč/1m2/rok a bude navyšováno
každým rokem o míru inflace
a z manipulační plochy je stanoveno nájemné 9 Kč/1m2/rok.
S ostatními nájemci (včetně nájemců, kterým skončil nájemní vztah k uvedeným
nemovitostem) je stanoveno nájemné již od prvního roku nájmu ve výši 317,30 Kč
/1m2/rok a bude navyšováno každým rokem o míru inflace, z manipulační plochy je
stanoveno nájemné 9 Kč/1m2/rok.

Usnesení č. 872
Rada města rozhodla pronajmout nemovitosti zapsané u KÚ v Prachaticích, v katastru
nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam
označených jako:
část manipulační plochy - část parcely KN č. 2522/62 o výměře 40,82 m2
za účelem zřízení zázemí pro své podnikání, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou s platností od 15. 9. 2008.
Nájemné je stanoveno ve výši ve výši 9 Kč/1m2/rok.

Usnesení č. 873
Rada města rozhodla pronajmout nemovitosti zapsané u KÚ v Prachaticích, v katastru
nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam
označených jako:
nebytové prostory v objektu na st. p. č. KN 2522/17 o výměře 534,6 m2
část manipulační plochy - část parcely KN č. 2522/61 o výměře 1901 m2
část manipulační plochy - část parcely KN č. 2522/74 o výměře 6020 m2
za účelem zřízení zázemí pro své podnikání, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou s platností od 1. 9. 2008.
Nájemné je stanoveno ve výši 317,30 Kč /1m2/rok a bude navyšováno každým rokem
o míru inflace a z manipulační plochy je stanoveno nájemné ve výši 9 Kč/1m2/rok.

Usnesení č. 874
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny do
lokality dílen pod zámkem mezi zákazníkem Městem Vimperk, Steinbrenerova 6
a dodavatelem E.ON Česká republika, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 875
Rada města souhlasí s předloženým návrhem finanční odměny pro ředitelku Mateřské
školy Vimperk, Klostermannova 365, Ludmilu Peškovou a ukládá odboru školství,
kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony. Odměna bude vyplacena
z rozpočtu školy.

Usnesení č. 876
Rada města souhlasí s udělením licence k provozování veřejné linkové dopravy na linku
č. 137441 Praha – Blatná – Strakonice – Vimperk – Kvilda/Strážný dle předloženého
návrhu bez dalších připomínek.

Usnesení č. 877
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 500,- Kč Tělovýchovné
jednotě Šumavan Vimperk – oddílu stolního tenisu na částečnou úhradu nákladů
spojených s pronájmem tělocvičny a nákupem věcných cen při uspořádání sedmého
ročníku turnaje „O zlatou vánočku“. Rada města požaduje do 31.01.2009 doložení
vyúčtování.

Usnesení č. 878
Rada města, jako jediný společník Městských lesů Vimperk, s.r.o. bere na vědomí
Zprávu o výsledku hospodaření Městských lesů Vimperk, s.r.o. k 30.06.2008.

Usnesení č. 879
Rada města souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Vimperk
č. 2/2008 na akci Loučení se s létem, která se koná 20.09.2008, pořádanou v rámci
projektu Léto pod Boubínem.

Usnesení č. 880
Rada města doporučuje jmenování Ing. Jany Martanové do Správní rady Nemocnice
Vimperk o.p.s. a žádá Sanatorium Javorník s.r.o. o bezodkladné jmenování.

Informace:
- na základě usnesení RM č. 421 ze dne 21.04.2008 Město Vimperk souhlasí s povolením
úplné uzavírky a zvláštního užívání místní komunikace v ul. Brantlova od 09.09.2008 do
30.09.2008 z důvodu opravy kanalizačního řadu.
- na základě usnesení RM č. 421 ze dne 21.04.2008 Město Vimperk souhlasí s napojením
účelové komunikace na místní komunikaci v ulici Nad Stadionem.

