Zápis ze sch ze Rady m sta Vimperk ze dne 08.01.2007

Usnesení . 1
Rada m sta bere na v domí kontrolu usnesení ze dne 28. 12. 2006.

Usnesení . 2
Rada m sta schvaluje Program prevence kriminality – Partnerství 2007 dle
p edloženého návrhu.

Usnesení . 3
Rada m sta rozhodla p edložený návrh manžel Berounských nep ijmout. Pov uje
Ing. Raka, vedoucího odboru hospodá ského a bytového, M stského ú adu Vimperk
jednáním o jiné možné variant .

Usnesení . 4
Rada m sta trvá na svém usnesení . 1284 z 27. 11. 2006, a do doby vytvo ení zm ny
územního plánu . 3 nebude s pozemky v areálu bývalého cvi išt Radost nakládat.

Usnesení . 5
Rada m sta rozhodla uzav ít nájemní smlouvu na pronájem ásti pozemku
nacházejícího se poblíž ulice Nad Stadionem, zapsaného u Katastrálního ú adu pro
Jiho eský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec
a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví 10001 pro M sto Vimperk, tam ozna eného jako KN
. 566/1 o vým e ásti 195 m2, za ú elem využití pro zahrádka ení. Nájemní smlouva
bude uzav ena na dobu neur itou od 1. 2. 2007 s výpov dní lh tou t í m síc . Nájemné
bude ve výši 2,- K /m2/rok.

Usnesení . 6
Rada m sta rozhodla uzav ít nájemní smlouvu na pronájem ástí pozemk zapsaných
u Katastrálního ú adu pro Jiho eský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví 10001 pro M sto
Vimperk, tam ozna ených jako parcela KN . 1842/59 a PK . 983 v k.ú. Vimperk
o celkové vým e ástí 360 m2, dle snímku katastrální mapy, za ú elem zajišt ní
manipula ní plochy okolo domu pro podnikání. Nájemní smlouva bude uzav ena na
dobu neur itou od 1. 2. 2007 s výpov dní lh tou t í m síc . Nájemné bude ve výši 5,K /m2/rok.

Usnesení . 7
Rada m sta rozhodla uzav ít nájemní smlouvu na pronájem ásti pozemku zapsaného
u Katastrálního ú adu pro Jiho eský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví 10001 pro M sto
Vimperk, tam ozna eného jako parcela PK . 983 v k.ú. Vimperk o vým e ásti 85 m2,
dle snímku katastrální mapy, za ú elem zajišt ní manipula ní plochy okolo domu pro
podnikání. Nájemní smlouva bude uzav ena na dobu neur itou od 1. 2. 2007
s výpov dní lh tou t í m síc . Nájemné bude ve výši 5,- K /m2/rok.

Usnesení . 8
Rada m sta rozhodla uzav ít nájemní smlouvu na pronájem pozemku zapsaného
u Katastrálního ú adu pro Jiho eský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví 10001 pro M sto
Vimperk, tam ozna eného jako parcela KN . 1624 v k.ú. Vimperk o vým e 5215 m2,
dle snímku katastrální mapy, pro zem d lskou innost. Nájemní smlouva bude
uzav ena na dobu neur itou od 1. 2. 2007 s výpov dní lh tou t í m síc . Nájemné bude
ve výši 0,20 K /m2/rok.

Usnesení . 9
Rada m sta rozhodla nakládat s parcelou KN . 202/2 v k.ú. Sklá e.

Usnesení . 10
Rada m sta doporu uje zastupitelstvu prodat nemovitosti zapsané u Katastrálního
ú adu pro Jiho eský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice, v katastru nemovitostí
pro obec Vimperk a k. ú. Klášterec u Vimperka, na listu vlastnictví . 10001 pro M sto
Vimperk v bývalém areálu st elnice Klášterec to jest :
objekt bývalé zd né garáže na parcele KN st . 59. Objekt bude prodán s pozemkem
pod budovou, tj parcelou KN st. . 59 o vým e 194 m2,
objekt v že na parcele KN st. . 60. Objekt bude prodán s pozemkem pod objektem,
tj parcelou KN st. . 60 o vým e 103 m2,
objekt v že na parcele KN st. . 61. Objekt bude prodán s pozemkem pod objektem,
tj parcelou KN st. . 61 o vým e 23 m2,
objekt bývalé administrativní a správní budovy na parcele KN st . 62. Objekt bude
prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. . 62 o vým e 90 m2,
objekt bývalé u ebny na parcele KN st . 63. Objekt bude prodán s pozemkem pod
budovou, tj parcelou KN st. . 63 o vým e 150 m2,
objekt bývalé vrátnice a strážnice na parcele KN st . 64. Objekt bude prodán
s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. . 64 o vým e 114 m2.
Výše uvedené objekty budou, za nabídnutou cenu ve výši 492 600,- K bez DPH, platné
v dob prodeje.
Kupní cena bude zaplacena p ed uzav ením kupní smlouvy, a to do 30 dn od
p edložení jejího návrhu kupujícímu. Kupující zaplatí správní poplatek
u Katastrálního ú adu pro Jiho eský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice a dále
uhradí prodávajícímu p ed uzav ením smlouvy kupní náklady spojené s p evodem
nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. náklady na po ízení znaleckých posudk ve
výši 6 000 K .

Usnesení . 11
Rada m sta rozhodla uzav ít nájemní smlouvu na pronájem ásti pozemku zapsaného
u Katastrálního ú adu pro Jiho eský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Klášterec u Vimperka, na listu
vlastnictví . 10001 pro M sto Vimperk jako parcela KN . 402/5 s vylou ením
komunikace k bývalým kasárnám U Sloup a ásti vyhlášené rezervace o vým e
pronajímané ásti 36,57 ha pro provozování ekozem d lství a agroturistiky.
Nájemní smlouva bude uzav ena na dobu neur itou od 1. b ezna 2007. Výpov dní lh ta
bude 1 rok, po rekonstrukci stavebních objekt a dvouletém provozu ve shod
s p islíbeným podnikatelským zám rem bude možno pozemek odkoupit. Nájemné bude
ve výši nabídky zájemce tedy 0,35 K /m2/rok.

Usnesení . 12
Rada m sta stanovuje poplatek za pronájem hrobového místa na h bitov a urnovém
háji ve Vimperku s platností od 1. 1. 2007 takto:
1) urnové místo, d tský hrob cca 1m2 –

nájem 9,- K
služby 41,-K
poplatek celkem na 10 let
500,2) jednohrob cca 3m2
- nájem 3x9=27,- K
služby 53,-K / rok
poplatek celkem na 10 let
800,2
3) dvouhrob cca 6m
nájem 6x9=54,- K
služby 66,- K / rok
poplatek celkem na 10 let
1200,2
poplatek u hrobek a hrob v tších než 6m
- nájem 9,- K /m2/rok
- služby 11,- K /m2/rok
V p ípad poh bívání do hrobu se platí poplatek na 10 let, dle stanovené tlecí doby
v ádu poh ebišt . P i úhrad poplatku spojeného s pronájmem hrobového místa na
další období je možné uhradit poplatek i na dobu kratší než 10 let. Na poplatky
p edepsané p ed 1. 1. 2007 se zm na nevztahuje.

Usnesení . 13
Rada m sta schvaluje Zásady pro použití sociálního fondu M stského ú adu Vimperk
na rok 2007 podle p edloženého návrhu s platností od 8. 1. 2007.

Usnesení . 14
Rada m sta projednala možnost vybudování nového mostu p es Prav tínský potok
v prostoru mezi železni ní stanicí Vimperk a prodejnou stavebnin JEDNOTY SD
Vimperk v souvislosti s p ipravovanou stavební úpravou železni ního podjezdu 145-025
ve Vimperku a rozhodla nezabývat se dále touto investicí. Rada m sta dále projednala
záležitost komunika ního propojení mezi ul. Špidrova a ul. Hrani á skou a ukládá
odboru IÚ p ipravit realizaci této investice.

Usnesení . 15
Rada m sta souhlasí na základ žádosti Pošumavského automotoklubu, Dobrovského
154, 339 01 Klatovy II s užíváním místní komunikace ul. Steinbrenerova, Nám stí
Svobody, U Sloup a ásti komunikace Bo anovice – Smr ná, dne 3. 2. 2007 za ú elem
parkování, kontroly p eskupení, p estávky a rychlostní zkoušky z d vodu konání
42. MOGUL ŠUMAVA RALLYE.

Usnesení . 16
Rada m sta souhlasí s ú astí delegace M sta Vimperk na pozvání M sta Winterberg dle
p edloženého návrhu v termínu od 16. – 18. 2. 2007.

Usnesení . 17
Rada m sta schvaluje rozší ení živností a provozoven M stských služeb Vimperk s.r.o
a M stské správy dom s.r.o. dle p edloženého návrhu.

Usnesení . 18
Rada m sta souhlasí se zm nou rozpo tu na rok 2006 v p íjmech podle p edloženého
návrhu ve výši 781 223,50 K (rozpo tové opat ení . 140).

