Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007
Usnesení č. 940
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007.
Usnesení č. 941
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství na pozemku p.č. 936/1 v k.ú.
Vimperk u řeky Volyňky za účelem pořádání „ Rytířských turnajů na koních“ v období
od 10.9.2007 do 17.09.2007.
Usnesení č. 942
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – pozemku p.č. 1842/58 k.ú.
Vimperk kolem panelového domu č.p. 501 v ulici Luční ve Vimperku pro instalaci lešení
za účelem zateplení panelového domu . Práce budou provedeny v období od 23.08.2007
do 10.11.2007.
Usnesení č. 943
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – pozemku p.č.1842/47 v k.ú.
Vimperk kolem panelového domu č.p. 433 v ulici Mírová ve Vimperku pro instalaci
lešení za účelem zateplení panelového domu . Práce budou provedeny v období od
06.08.2007 do 30.10.2007.
Usnesení č. 944
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – pozemku p.č.1842/58 k.ú.
Vimperk kolem panelového domu č.p. 497 v ulici K Rokli ve Vimperku pro instalaci
lešení za účelem zateplení panelového domu . Práce budou provedeny v období od
23.08.2007 do 10.11.2007.
Usnesení č. 945
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o provedení záchranného archeologického
výzkumu s Prachatickým muzeem, Velké náměstí 13, Prachatice, který bude proveden
při realizaci STL plynovodní přípojky pro dům č.p.63 v Kaplířově ulici ve Vimperku dle
předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

Usnesení č. 946
Rada města pověřuje odbor investic a údržby zajištěním opravy komunikace Lipka –
Velký Dům.
Usnesení č. 947
Rada města souhlasí s připojením pozemku p.č.1775/19 v k.ú.Vimperk na komunikaci
p.č. 1775/1 v k.ú Vimperk , překopem komunikace p.č.1775/1 v k.ú. Vimperk dle
podmínek stanovených odborem investic a údržby Města Vimperk a s připojením
kanalizační a vodovodní přípojky na stávající vedení kanalizace a vodovodu ve
vlastnictví města Vimperk.
Usnesení č. 948
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 15 v Luční ulici čp. 499 ve
Vimperku, 2+0,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od
15. 9. 2007 do 14. 9. 2008 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši
3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 949
Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského
zákoníku s uzavřením
podnájemní smlouvy k bytu č. 16 v ulici Mírová čp. 428, Vimperk, 1+1, I. kat. ,
, a to na dobu určitou s platností od 11. 9. 2007 do 10. 9. 2008 za
podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je
součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné
další
prodloužení podnájemní
smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.
Usnesení č. 950
Rada města souhlasí s výměnou stávajících oken v obývacím pokoji za okna plastová
v bytě č. 5 v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku na vlastní náklady nájemnice. Rada města
dále upozorňuje na nutnost projednání stavebních prací s MěSD, s.r.o. Vimperk.
Usnesení č. 951
Rada města rozhodla o výpovědi nájmu nebytových prostor č 302 v přízemí čp. 74
v ulici 1. máje ve Vimperku. Nájem skončí uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která
počne běžet od prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.
Usnesení č. 952
Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor č. 214 v čp. 199 v ulici
Nad Stadionem ve Vimperku o celkové výměře 10,10 m2 dohodou, ke dni 30. 9. 2007.

Usnesení č. 953
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory č. 214 o celkové
výměře 10,10 m2 ve 2. NP – blok AB v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku, za
účelem podnikatelské činnosti. U nebytových prostor je stanovena minimální výše
nájemného 205,-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. 954
Rada města souhlasí s rozšířením činnosti občanského sdružení MESADA, 1. máje 74
v nebytových prostorech č. 306 v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku, které má občanské
sdružení v nájmu, o sociální služby, a to dle zákona č. 108/2006 Sb.
Usnesení č. 955
Rada města ve věci pronájmu nemovitostí a nebytových prostor v areálu U Sloupů,
v obci a katastrálním území Vimperk, schvaluje IT PROFI, s.r.o., se sídlem Hluboká
nad Vltavou, Lesní 691, které zanikl nájem ke dni 31. 7. 2007 uplynutím času,
prodloužení nájmu o jeden rok do 31. 7. 2008 s tím že nájemné se zvyšuje o 15%.

Usnesení č. 956
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku KN č. 536/1 zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí
pro obec Vimperk a k. ú. Solná Lhota, souhlasí se stavbou označenou jako „Silnice
III/1673 opěrná zeď v Klášterci“, spočívající v opravě opěrné zdi, výměně celé
konstrukce vozovky v úseku 65 m a opevnění koryta potoka Volyňky u osady Klášterec
podle dokumentace pro stavební povolení zpracované společností HBP s.r.o., se sídlem
Čechova 59, České Budějovice, odpovědný projektant Ing. Hynek Brázda, č. zakázky
07 106 00 v červenci roku 2007 .
Usnesení č. 957
Rada města rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Solná Lhota, na LV č. 10001 pro Město
Vimperk jako parcela KN č. 536/1 o výměře části 511 m2, Správě a údržbě silnic
Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, za účelem realizace
stavby označené jako „Silnice III/1673 opěrná zeď v Klášterci“. Smlouva o výpůjčce
bude uzavřena na dobu realizace stavby s pravděpodobným datem zahájení 07/2008
a dobou trvání cca 1,5 měsíce, nejdéle však 1 rok.
Usnesení č. 958
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s trvalým záborem části pozemku
KN č. 536/1 v k. ú. Solná Lhota dle předloženého návrhu Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje.

Usnesení č. 959
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru uzavření budoucí darovací smlouvy se
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 10, České Budějovice,
týkající se budoucího darování 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 č. 10001 pro Město
Vimperk tam označeného jako parcela KN č. 536/1, její část dle geometrického plánu po
zaměření a dokončení plánované stavby „Silnice III/1673 opěrná zeď v Klášterci“.
Budoucí obdarovaný ponese veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví tj. náklady
na geodetické práce a náklady na vklad u příslušného Katastrálního pracoviště.
Usnesení č. 960
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části (pruhu 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 pro Město Vimperk, jako parcela KN č. 1051/1 o výměře
části 75 m2, za účelem zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou se zahájením nájmu od 15. 9. 2007, s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců.
Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.
Usnesení č. 961
Rada města bere na vědomí výpověď k nájmu pozemků zapsaných v k.ú. Vimperk jako
parcely KN č. 1663, KN č. 2241 a KN č. 1598 dne 31. 8. 2007. Nájem k pozemkům skončí
po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty dne 30. 11. 2007.
Usnesení č. 962
Rada města rozhodla uzavřít kupní smlouvu dle předloženého návrhu na prodej
nepotřebného materiálu – kolejnic z areálu bývalé střelnice Klášterec, za celkovou cenu
58.945,- Kč včetně DPH /bez DPH 49 533,63 Kč/.
Usnesení č. 963
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyřadit z evidence majetku Města
Vimperk majetek (stavby) v celkové hodnotě 56 770 159,60 Kč dle předloženého návrhu,
neboť tyto stavby jsou již fyzicky zlikvidované, nepoužívané, zničené.
Usnesení č. 964
Rada města revokuje své usnesení č. 528 ze dne 15.05.2007 z důvodu odstoupení
žadatele od původního záměru.
Usnesení č. 965
Rada města rozhodla revokovat své usnesení č. 175 ze dne 19.03.2007 týkajícího se
záměru prodeje pozemků v k.ú. Křesanov z důvodu změny ocenění.

Usnesení č. 966
Rada města rozhodla použít pro oplocení hřbitova vzor „Titan“.
Usnesení č. 967
Rada města rozhodla uzavřít dohodu o zvýšení kvalifikace podle § 234, 235 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce mezi Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17
Vimperk jako zaměstnavatelem a zaměstnankyní odboru sociálních věcí a zdravotnictví
pí Danou Seberovou, bytem Národní 1006, 383 01 Prachatice a pověřuje tajemníka MěÚ
Vimperk podpisem dohody. Dohoda se týká pracovních úlev a hmotného zabezpečení
při studiu jmenované na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
Usnesení č. 968
Rada města souhlasí se zapůjčením techniky pro festival Natur Vision 2007, který se
bude konat od 19. do 22. září 2007 v Městském kulturním středisku ve Vimperku.
Usnesení č. 969
Rada města rozhodla, v souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávávání /školský zákon/ udělit
výjimku z počtu žáků na třídu v ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268 takto: ve 4. ročníku se
v případech spojení tříd na výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy, přírodovědy a
vlastivědy povoluje počet žáků 34. Výjimka je platná do 31.08.2008 za předpokladu, že
zvýšený počet žáků nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

