Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.07.2007
Usnesení č. 776
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 07. 2007

Usnesení č. 777
Rada města jmenuje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Městský kamerový a
monitorovací systém ve Vimperku - II. etapa“ ve složení: členové komise: Stanislava
Chumanová, Jaromír Šebánek, Ing. Michal Janče, Ing. Josef Kotál, Alena Szabová,
náhradníci: Ing. Bohumil Petrášek, Bohuslav Rubeš, Ing. Václav Kokštein, Zdeněk
Ženíšek, Marcela Kobrová.

Usnesení č. 778
Rada města jmenuje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Projektová dokumentace
a studie proveditelnosti k systému pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve
městě Vimperk.“ ve složení: členové komise: Ing. Josef Kotál, Ing. Jan Král,
Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Alena Szabová, náhradníci: Ing. Marie Hejlková,
Miloslava Mistrová, Ing. Václav Kokštein, Petr Květoň, Marcela Kobrová.

Usnesení č. 779
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace
z grantu „Obnova drobné sakrální architektury v krajině“ na obnovu kaple ve
Výškovicích a pověřuje starostku jejím podpisem.

Usnesení č. 780
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství před domem č.p. 331 v ulici
Jirchářská ve Vimperku pro instalaci lešení za účelem opravy fasády domu. Práce
budou provedeny v období od 05. 08. 2007 do 12. 08. 2007.

Usnesení č. 781
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství kolem domu č.p. 384 v ulici
Smetanova ve Vimperku pro instalaci lešení za účelem opravy fasády domu. Práce
budou provedeny v období od 28.07.2007 do 30.09.2007.

Usnesení č. 782
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru na úhradu
výdajů spojených s pořádáním letního tábora pro děti s patologickými jevy v období
18.8.2007 – 25.8.2007 s Optik Spiegl s.r.o., Vimperk, Danou Růžičkovou, Buk 33 a
Rohde & Schwarz s.r.o.,Vimperk.

Usnesení č. 783
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.06.2007 k akci
„ ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk – Oprava zdravotní instalace – I.etapa“ mezi
Městem Vimperk a společností REKON INSTA spol. s.r.o. Volary 632, 384 51 Volary, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

Usnesení č. 784
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – části komunikace pro pěší a
podloubí v ulici Na Baště ve Vimperku za účelem omítání fasády budovy č.p. 2
v Pivovarské ulici ve Vimperku. Práce budou provedeny v období měsíců srpen, září,
říjen 2007.

Usnesení č. 785
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství před domem č.p. 3
v Steinbrenerově ulici ve Vimperku pro instalaci lešení za účelem opravy fasády domu a
umístění kontejneru na suť. Práce budou provedeny v období července 2007 až do
30.10.2007.

Usnesení č. 786
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – pozemku p.č. 1842/14 a
1842/30 v k.ú. Vimperk kolem panelového domu č.p. 468 v ulici SNP ve Vimperku pro
instalaci lešení za účelem zateplení panelového domu. Práce budou provedeny v období
od 27.08.2007 do 30.10.2007.

Usnesení č. 787
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – pozemku p.č. 1842/14 v k.ú.
Vimperk kolem panelového domu č.p. 465 v ulici SNP ve Vimperku pro instalaci lešení
za účelem zateplení panelového domu. Práce budou provedeny v období od 27.08.2007
do 30.10.2007.

Usnesení č. 788
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě na správu a údržbu pohřebiště
Vimperk s p. Radkem Vejtasou, bytem Bohumilice 102, Čkyně, s platností od
01.08.2007, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

Usnesení č. 789
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 5 na Náměstí Svobody čp. 45 ve Vimperku, 2+1. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou s platností od 1. 8. 2007 do 31. 12. 2007 za podmínky
uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením
nájemní smlouvy. Obytnou místnost na ubytovně v čp. 322 v Pivovarské ulici ve
Vimperku, kterou v současné době nájemník užívá, předá do 15 dnů od přidělení bytu.

Usnesení č. 790
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 ve Výškovicích čp. 17 ve
Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 5. dne
po uhrazení veškerých závazků vůči Městu Vimperk do 31. 12. 2007 za podmínky
uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením
nájemní smlouvy.

Usnesení č. 791
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 5. dne
po uhrazení veškerých závazků vůči Městu Vimperk do 31. 12. 2007 za podmínky
uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením
nájemní smlouvy.

Usnesení č. 792
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 v ulici Pasovská čp. 150 ve
Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 5. dne
po uhrazení veškerých závazků vůči Městu Vimperk do 31. 12. 2007 za podmínky
uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením
nájemní smlouvy.

Usnesení č. 793
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v ulici Pasovská čp. 151 ve
Vimperku, 2+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od
1. 8. 2007 do 31. 12. 2007 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši
3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

Usnesení č. 794
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 v ulici Pasovská čp. 151 ve
Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od
1. 8. 2007 do 31. 12. 2007 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši
3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

Usnesení č. 795
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 v ulici Pasovská čp. 151 ve
Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od
1. 8. 2007 do 31. 12. 2007 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši
3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

Usnesení č. 796
Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi
bytem Mírová čp. 408, Vimperk (3+1) a bytem Náměstí Svobody čp. 14, Vimperk (3+1).

Usnesení č. 797
Rada města rozhodla prominout nájemnici nájemné a zálohy na služby z bytu č. 7
v Pasovské ulici čp. 150 ve Vimperku v celkové výši 1 500,- Kč, protože nutná oprava
elektřiny bránila nájemnici v řádném užívání bytu.

Usnesení č. 798
Rada města souhlasí na základě vyjádření MěSD, s.r.o. se stavebními úpravami
(opravou bytového jádra) v bytě č. 1 v Luční ulici čp. 499 ve Vimperku na vlastní
náklady nájemnice v souladu s předloženou žádostí. Rada města upozorňuje žadatelku
na nutnost projednání stavebních úprav s MěSD, s.r.o.

Usnesení č. 799
Rada města rozhodla dle zákona č. 107/2006 Sb. zvýšit nájemné dle návrhu MěSD, s.r.o.
s platností od 1. 1. 2008, a to v maximální výši dle uvedeného zákona.

Usnesení č. 800
Rada města trvá na svém usnesení č. 705 ze dne 28. 6. 2007, kterým rozhodla trvat na
žalobě na vyklizení bytu v Mírové ulici čp. 424 ve Vimperku.

Usnesení č. 801
Rada města trvá na žalobě na vyklizení bytu v Luční ulici čp. 500 ve Vimperku.

Usnesení č. 802
Rada města souhlasí s tím, aby nájemnice, uhradila dluh na poplatku z prodlení
v celkové výši 24.509,- Kč, který vznikl neplacením nájemného z bytu v Luční ulici
čp. 500 ve Vimperku, v měsíčních splátkách ve výši 1 500,- Kč.

Usnesení č. 803
Rada města rozhodla vypůjčit část půdních prostor v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku
o výměře 16 m2, do doby vybudování 1 pokoje a přisloučení k jejich bytové jednotce.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena od 15. 8. 2007 do 31. 12. 2007. Rekonstrukce bude
provedena na vlastní náklady žadatelů. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost
projednání stavebních úprav s odborem VÚP MěÚ Vimperk. Po realizaci budou
žadatelé o uvedených úpravách a změně podlahové plochy informovat MěSD, s.r.o.
k doplnění pasportu bytu.

Usnesení č. 804
Rada města souhlasí se stavebními úpravami (nahrazení 1 ks dvojdílných vrat zdí)
v části objektu na st. p. č. 2522/37 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů, na vlastní náklady
žadatele. Rada města upozorňuje na nutnost projednání stavebních úprav s MěSD,
s.r.o.

Usnesení č. 805
Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v objektu na st. parcele KN
č. 2522/23 – celková výměra nebytových prostor 226,99 m2 a manipulační plocha část
parcely KN č. 2522/64 o výměře 982,64 m2 v areálu bývalých kasáren „U Sloupů“ vše v
obci a k.ú. Vimperk na dobu určitou dva roky počínaje dnem 01.08.2007 za roční
nájemné za pronájem nebytových prostor ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok a za pronájem
manipulační plochy ve výši 2,- Kč za 1 m2 a rok, za účelem zřízení skladu stavebního
materiálu.

Usnesení č. 806
Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory - garáž č. 5, 6 a č. 7 v objektu na st.
parcele KN č. 2522/111 – celková výměra nebytových prostor 282,41 m2 a manipulační
plocha část parcely KN č. 2522/90, dle GP 2522/112 o výměře 303,77 m 2 v areálu
bývalých kasáren „U Sloupů“ vše v obci a k.ú. Vimperk na dobu určitou dva roky
počínaje dnem 01.08.2007 za roční nájemné za pronájem nebytových prostor ve výši 80,Kč za 1m2 a rok a za pronájem manipulační plochy ve výši 2,- Kč za 1 m2 a rok, za
účelem zřízení prodejního skladu.

Usnesení č. 807
Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory – garáž č. 3 a 4 v objektu na
stavební parcele KN č. 2522/111 – celková výměra nebytových prostor 113,07 m2 a
manipulační plocha část parcely KN č. 2522/90 dle GP část parc. č. 2522/112 o výměře
121,62 m2 v areálu bývalých kasáren „U Sloupů“ vše v obci a k.ú. Vimperk na dobu
určitou dva roky počínaje dnem 01.08.2007 za roční nájemné za pronájem nebytových
prostor ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok a za pronájem manipulační plochy ve výši 2,- Kč za
1 m2 a rok, za účelem zřízení prodejního skladu.

Usnesení č. 808
Rada města Vimperk ve věci pronájmu nemovitostí a nebytových prostor v areálu
U Sloupů, v obci a katastrálním území Vimperk, schvaluje nájemcům, kterým zaniká
nájem ke dni 30. 6. 2007 uplynutím času, prodloužení nájmu o jeden rok. Vzor změny
nájemní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.

Usnesení č. 809
Rada města rozhodla dle usnesení rady města č. 227 ze dne 1.3.2004, zveřejnit záměr
pronájmu a 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 stavební parcele KN č. 2522/35 – celková výměra
nebytových prostor 224,49 m2
- manipulační plocha parcela KN č. 2522/62 o výměře 660 m2.
Předpokládané započetí nájmu je 30 dní ode dne ukončení zveřejnění tohoto záměru na
úřední desce.

Usnesení č. 810
Rada města bere na vědomí nabídku prodeje pozemků části parcel PK č. 360, 361,362
v k.ú Hrabice a pověřuje vedení města osobním jednáním s vlastníkem výše uvedených
pozemků.

Usnesení č. 811
Rada města rozhodla, že s pozemky vedenými ve zjednodušené evidenci jako parcely PK
č. st. 302, st. 303, st. 304 a st. 306, 1202/1, 1202/5 a 1202/10 v k. ú. Vimperk nebude
nakládat.

Usnesení č. 812
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Solná Lhota na listu
vlastnictví 10001, pro Město Vimperk, tam označeného jako parcela KN č. 500/9
o výměře 788 m2 , za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2508/2007 ve výši 7.880,Kč. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy a to do 20 dnů po
seznámení se s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu městu náklady
spojené s oceněním prodávaného pozemku ve výši 400,- Kč a dále uhradí náklady
spojené s převodem vlastnictví u příslušného Katastrálního pracoviště.

Usnesení č. 813
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 10-157/07 k pozemkové
parcele ze dne 24. 5. 2007, kterým dojde k rozšíření předmětu nájmu o jeden pruh podle
náčrtu rozvržení pronajatých ploch, pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec
a k.ú. Vimperk, na LV č. 10001 označený jako parcela KN č. 1051/1. Dodatek č. 1 bude
účinný od 1. 8. 2007.

Usnesení č. 814
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem 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. 1842/1, její část o výměře 630 m2 za účelem zahrádkaření a zázemí
k rodinnému domu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 8. 2007
s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.
Rada města pronájem podmiňuje vydáním neoprávněně získaného prospěchu
současným uživatelem ve výši nájemného v místě a čase obvyklého zpětně za poslední tři
roky. Pro výpočet bude použita sazba 2,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 815
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem 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. 1616/3, její část o výměře 270 m2za účelem zahrádkaření. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 8. 2007 s výpovědní lhůtou v délce tří
měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 816
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Bořanovice u Vimperka, na LV č. 10001
pro Město Vimperk jako parcela KN č. 666/1, její část o výměře 1200 m2 za účelem
zemědělské činnosti – sklizeň sena a sečení trávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou od 1. 9. 2007 s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců. Nájemné bude ve
výši 0,10 Kč/m2/rok. Nájemné za rok 2007 bylo již uhrazeno.

Usnesení č. 817
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uložením STL plynovodní
přípojky pro objekt budovy pošty Vimperk do místní komunikace v ulici 1. máje na
pozemku KN č. 2632 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 výkresu situace pro stavební řízení za předpokladu
dodržení podmínek stanovených odborem investic a údržby MěÚ Vimperk. Souhlas je
vydáván pro investora stavby, jímž je Česká pošta s.p., se sídlem Olšanská 38/9,
Praha 3.
Usnesení č. 818
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku sousedícího s pozemkem KN č. 1799/1
v k. ú. Vimperk, nemá námitek s umístěním stavby s označením „Mobilní betonárna
STETTER M1“ na tomto pozemku, který je ve vlastnictví společnosti
STAVOPLAST KL s.r.o.
Usnesení č. 819
Rada města rozhodla předložit zastupitelstvu města k projednání čtyři varianty
nakládání s pozemky částí parcely KN 877/4 v k.ú. Křesánov, podle geometrického
plánu č. 104-249/2006 označené jako parc. č. 887/10 o výměře 16582 m2 a parc. st. č. 105
o výměře 215 m2
a/ prodej vyznačeného zastavěného území a ostatní plochy
b/ prodej pouze vyznačeného zastavěného území, ostatní plochu ponechat nájmu
c/ nenakládat s pozemky
d) trvat na svém usnesení ZM č. 96 ze dne 14.05.2007 – prodej za původní stanovenou
cenu.

Usnesení č. 820
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje nemovitostí zapsanýc
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro Město
Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupu, to jest:
parcela KN č. 2522/84, dle geometrického plánu vyhotoveného firmou Geodest
Strakonice pod č. 1639-486/2006 v říjnu roku 2006 díl „b“ parcely KN č. 2522/82
o výměře 65 m2, díl „d“ parcely KN č. 2522/68 o výměře 535 m2, díl „c“ parcely KN
č. 2522/64 o výměře 450 m2, díl „a“ parcely KN č. 2522/18 o výměře 624 m2, celá parcela
parc.č. 2522/84 o nové výměře 3490 m2 za kupní cenu ve výši ceny v místě a čase obvyklé
stanovené soudním znalcem ve výši 384.401,- Kč.
Kupující zaplatí prodávajícímu cenu nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy, a to
do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem.
Kupující zaplatí též správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující
prodávajícímu náklady spočívající v nákladech na znalecké posudky a geometrické
plány ve výši 24.319,50 Kč.
Pro zajištění uložení vodovodního potrubí a přístupu pro jeho údržbu a opravy bude
kupujícím zřízeno věcné břemeno za úplatu ve výši 1.400,- Kč.

Usnesení č. 821
Rada města rozhodla uzavřít Kupní smlouvu č. 11002595 se společností SUMMIT
LEASING CZ, s.r.o., Kolbenova 15, Praha 9, na nákup vozidla tovární značky Nissan
Terrano 2.7TD Sport WGN 04 registr. zn. 1C7 4422 dle předloženého návrhu za kupní
cenu 1 190,- Kč a pověřuje starostku města jejím podpisem.

Usnesení č. 822
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 2262797266
s Kooperativou, pojišťovnou, a.s., Templová 747, Praha 1, dle předloženého návrhu
a pověřuje starostku města Vimperk jeho podpisem.

Usnesení č. 823
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Lesy České republiky s.p., lesní závod
Boubín na pozemky pro dětské hřiště v osadě Lipka dle předloženého návrhu
a pověřuje starostku města jejím podpisem. Cena nájmu je stanovena ve výši
9,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 824
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pozemky pro dětské hřiště v osadě
Lipka s manž. Bartíkovými dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím
podpisem. Cena nájmu je dohodou ve výši 1,-- Kč/rok.

Usnesení č. 825
Rada města, jako jediný společník městských společností s ručením omezeným, souhlasí
s návrhem vzorové pracovní smlouvy pro jednatele těchto společností a jejich
ustanovení do funkcí ředitelů společností. Rada města pověřuje místostarostu
aktualizací smlouvy pro jednotlivé jednatele a starostku města jejich podpisem.

Usnesení č. 826
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0117/06/5054, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

Usnesení č. 827
Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku z prostředků Města Vimperk
ve výši 5 000,--Kč SKI Klubu Šumava Vimperk na uspořádání jubilejního
X. Šumavského MTB maratonu 2007, který se uskuteční dne 04. 08. 2007. Poskytnutá
částka je určena na ceny pro vítěze. Rada města žádá o vyúčtování poskytnutého
finančního příspěvku do 31. 08. 2007.

Usnesení č. 828
Rada města projednala stížnost občanů na provozní dobu a na nedodržování nočního
klidu barů v ul. Pivovarská a pověřuje právního zástupce města vypracováním
stanoviska k její problematice.

Usnesení č. 829
Rada města rozhodla pověřit oprávněností reklamace na vyúčtování služeb
k nájemnému v budovách 1. máje 74, 144 a 145 za r. 2006 kontrolní orgán Města
Vimperk k přešetření. Po ukončení šetření žádá rada města o podání zprávy o kontrole
do 08. 08. 2007.

Usnesení č. 830
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. 800039753 mezi Institutem pro místní správu
Praha, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 01
Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je zajištění pobytu Lucie Dostálové DiS. k ověření ZOZ při řízení
o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách sociální péče pro těžce zdravotně
postižené občany.

Usnesení č. 831
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. 800039754 mezi Institutem pro místní správu
Praha, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 01
Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je zajištění pobytu Lenky Tomanové k ověření ZOZ při řízení
o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách sociální péče pro těžce zdravotně
postižené občany.

Usnesení č. 832
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise konané dne 04. 07. 2007
a souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku občanskému sdružení Kurzy Vimperk
o.s. na úhradu honorářů lektorů při 14. ročníku Letních interpretačních kurzů ve výši
10 000,- Kč. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly pokladní správa, příspěvky a dotace –
kulturní komise a jeho čerpání bude řádně doloženo finančnímu odboru.

Usnesení č. 833
Rada města, jako jediný společník městských společností s ručením omezeným,
stanovuje dle předloženého návrhu navýšení odměny pro jednatele Městských služeb
Vimperk s.r.o. s platností od 01.07.2007. Rada města pověřuje místostarostu aktualizací
smlouvy pro jednatele a starostku města jejím podpisem.

Usnesení č. 834
Rada města, jako jediný společník městských společností s ručením omezeným,
stanovuje dle předloženého návrhu navýšení odměny pro jednatele Městských lesů
Vimperk s.r.o. s platností od 01.07.2007. Rada města pověřuje místostarostu aktualizací
smlouvy pro jednatele a starostku města jejím podpisem.

Usnesení č. 835
Rada města, jako jediný společník městských společností s ručením omezeným,
stanovuje dle předloženého návrhu navýšení odměny pro jednatele Městské správy
domů Vimperk s.r.o. s platností od 01.07.2007. Rada města pověřuje místostarostu
aktualizací smlouvy pro jednatele a starostku města jejím podpisem.

