Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.09.2006
Usnesení č. 1036
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 18. 9. 2006.

Usnesení č. 1037
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení nového zemního kabelu NN,
v rámci stavby „Vimperk – kabel NN, Kostkovi (u TS Školní polesí)“, do pozemku KN
č. 2042 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001, podle
přiloženého geometrického plánu, se společností E.ON Distribuce a.s. se sídlem
v Českých Budějovicích. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Rada města pověřuje
starostku města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 1038
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví 10001, tam označeného jako pozemek KN č. 1007/1
souhlasí se zápisem rozestavěné stavby (rodinného domu) do katastru nemovitostí dle
geometrického plánu č. 1627-163/2006 zpracovaného geodetickou kanceláří Prachatice
s.r.o. v květnu 2006.

Usnesení č. 1039
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků, souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení zemního optického kabelu, v rámci
stavby „C-06165/2-1-001 OV Media Vimperk OK“, do místní komunikace v ulici
Boubínská na pozemcích KN č. 1035/1, PK č. 678/2 díl 1 a PK č. 683 díl 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 za podmínek stanovených odborem investic a údržby MěÚ Vimperk, se
společností Telefónica O2 ČR a.s, se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3. Věcné břemeno
bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 2.211,- Kč bez DPH splatnou do
60 dnů od doručení rozhodnutí o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Rada města
pověřuje starostku města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene.

Usnesení č. 1040
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 listu vlastnictví 10001 pro Město
Vimperk, tam označený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 718/1 o výměře 160 m2,
za účelem zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 11. 2006 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců, nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 1041
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s překládkou kabelu NN přes
pozemek KN č. 1775/1 v k. ú. Vimperk, který je zapsán na listu vlastnictví 10001 pro
Město Vimperk, k pozemkům KN č. 1775/29, 1775/30, 1775/31 dle předložené situace
pro plánovanou výstavbu bytových domů v ulici Purkártova. Souhlas je udělen
společnosti MANE HOLDING, a.s. se sídlem Jindřicha Plachty 566, České Budějovice.

Usnesení č. 1042
Rada města bere na vědomí dopis společnosti Oneida s.r.o. o odstoupení od koupě
pozemku KN č. 890/45 v k.ú. Boubská určeného pro výstavbu nízkopodlažního
bytového domu a pověřuje starostku města dalším jednáním.

Usnesení č. 1043
Rada města rozhodla, že s pozemkem KN č. 1355 v k. ú. Vimperk nebude nakládat,
protože pozemek je dle ÚPSÚ vymezen pro místní komunikaci. Nájem pozemku možný
je.

Usnesení č. 1044
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v Mírové ulici čp. 435
ve Vimperku do 11. 9. 2007.

Usnesení č. 1045
Rada města rozhodla uzavřít dohodu o postoupení práv a povinností, které vyplývají
z nájemní smlouvy k bytu ze dne 5. 11. 1998, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1046
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 13 v ulici Nad Stadionem
čp. 135 ve Vimperku a to na dobu neurčitou s platností od 1. 10. 2006 za podmínek
stanovených v dohodě o postoupení práv a povinností.

Usnesení č. 1047
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti nájemnice, o souhlas s užíváním bytu bez
právního důvodu, pro nedodržování dohod o splátkách a rozhodla pokračovat
v soudním sporu ve věci vyklizení bytu č. 11 v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku.

Usnesení č. 1048
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti nájemnice o souhlas
s úhradou dluhu na nájmu bytu č. 11 v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku formou
měsíčních splátek ve výši 500,- Kč.

Usnesení č. 1049
Rada města nesouhlasí s výměnou stávajícího okna v bytě č. 11 v ulici Karla Weise
čp. 397 ve Vimperku za okno plastové, a to na základě vyjádření MěSD, s.r.o.

Usnesení č. 1050
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory – garáž, o celkové
výměře 25,10 m2 v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku, za účelem garážování. U
nebytových prostor je nájemné stanoveno ve výši 200,- Kč za 1 m2/rok. Nájemní
smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních
nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si
zajistí nájemce.

Usnesení č. 1051
Rada města nesouhlasí s uzavřením smluv č. 11100855748, 1110085750, 1110085468,
1110085751, 1110085469, 1110085749, 1110085454 o poskytování telekomunikačních
služeb mezi Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a společností
OptionOne a.s., Křižíkova 237/36A, 186 00 Praha 8.

Usnesení č. 1052
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – komunikace pro pěší v ulici
Klostermannova č.p. 387 za účelem opravy izolace domu v období od 9. 10. 2006
do 15. 10. 2006.

Usnesení č. 1053
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – komunikace v ulici Špidrova
čp. 60 ve Vimperku pro umístění lešení za účelem opravy fasády v období od 29. 9. 2006
do 6. 10. 2006
Usnesení č. 1054
Rada města rozhodla stanovit novou výši osobního příplatku řediteli Základní školy
Vimperk, Smetanova 405 dle předloženého návrhu od 1. 10. 2006 a ukládá odboru
školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony.

Usnesení č. 1055
Rada města rozhodla odložit rozhodnutí o prodeji pozemku č. 446/1 v k.ú. Vimperk
do doby pravomocného rozhodnutí, zda je novostavba domu pro bydlení
z památkového pohledu možná.

Usnesení č. 1056
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi Městem Vimperk, 1. máje 321,
385 01 Vimperk, zastoupené organizací Sportovní, tělovýchovné a rekreační zařízení
města Vimperk - STARZ a sportovním klubem HC Vimperk, 1. máje 321, 385 01
Vimperk o využívání prostor zimního stadionu pro sportovní činnost dle předloženého
návrhu a pověřuje ředitele STARZ Vimperk podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 1057
Rada města pověřuje starostku města získáním informací o možnosti bezplatného
převodu stávajícího pozemku „ARBORETUM“ ISŠL Vimperk do majetku města.

