Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.09.2007
Usnesení č. 970
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.09.2007
Usnesení č. 971
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství pozemku p.č. 824/1 a 829/1
v k.ú. Vimperk kolem panelových domů č.p. 388 a 389 v Sklářské ulici a 390 – 392, 395
v ulici Karla Weise ve Vimperku za účelem výměny vodovodních přípojek. Práce budou
provedeny v období do konce roku 2007 za podmínek stanovených odborem životního
prostředí.
Usnesení č. 972
Rada města souhlasí se vstupem do chodníku a komunikace v ulici Svornosti před
č.p. 41 za účelem provedení kanalizační přípojky k č.p. 41. Práce budou provedeny
v období měsíce září 2007.
Usnesení č. 973
Rada města souhlasí na základě žádosti p. Petra Důry, Žižkova 419, 385 01 Vimperk
s napojením vjezdu na místní komunikaci v ulici Hřbitovní k rodinnému domu dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 974
Rada města souhlasí na základě žádosti p. Antonína Důry, Žižkova 419, 385 01 Vimperk
s napojením vjezdu na místní komunikaci v ulici Hřbitovní k rodinnému domu dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 975
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství – části místní komunikace na
náměstí Svobody před čp. 9 ve Vimperku z důvodu opravy střechy čp. 9. Práce budou
provedeny v období od 24.09.2007 do 27.09.2007.

Usnesení č. 976
Rada města jmenuje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Projektová dokumentace
a studie proveditelnosti k systému pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve
městě Vimperk – I. etapa“ 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. 977
Rada města jmenuje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Městský kamerový
a monitorovací systém ve Vimperku - II. etapa“ ve složení členové komise: Ing. Bohumil
Petrášek, Jaromír Šebánek, Ing. Michal Janče, Petr Květoň, Marcela Kobrová,
náhradníci: Mgr. Pavel Dvořák, Bohuslav Rubeš, Ing. Václav Kokštein, Zdeněk
Ženíšek, Alena Szabová.
Usnesení č. 978
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 21.03.2006 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 26.04.2006 a dodatku č. 2 ze dne 29.06.2007 jehož předmětem je
veřejná zakázka „Bytové domy – 48 BJ – ZTV“ mezi Městem Vimperk a společností
ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, dle předloženého návrhu a pověřuje
místostarostu města jeho podpisem.
Usnesení č. 979
Rada města na základě doporučení bytové komise souhlasí v souladu s čl. VI/4
„Pravidel upravujících otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví Města
Vimperk….“ se směnou bytu č. 1 v ulici Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku
(garsoniéra), , za volný byt č. 7 v ulici SNP čp. 461 ve Vimperku (2+0). Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008 za
podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před
uzavřením nájemní smlouvy. Nájemné je stanoveno smluvní ve výši 25,- Kč/m2/měsíc.
Úprava nájemného se bude řídit platnými právními předpisy. Byt č. 1 v ulici Nad
Stadionem čp. 199 předá nájemnice nejpozději do 8. 10. 2007.

Usnesení č. 980
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 15 v Mírové ulici čp. 431 ve Vimperku, garsoniéra. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 10. 2007 za podmínky uhrazení
dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní
smlouvy. Nájemné je stanoveno smluvní ve výši 25,- Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se
bude řídit platnými právními předpisy.
Usnesení č. 981
Rada města bere na vědomí zápis z komise pro příjmově vymezené osoby ze dne
19.09.2007.

Usnesení č. 982
Rada města stanovuje nájemné v nově vybudovaných 22 bytových jednotkách v ulici
Pod Pekárnou čp. 592 ve Vimperku ve výši 30,- Kč za 1 m2/měsíc dle podmínek dotace
získané na výstavbu bytů pro příjmově vymezené osoby.
Usnesení č. 983
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1A v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 984
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2A v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 985
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3A v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 986
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4A v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 987
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5A v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 988
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6A v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

Usnesení č. 989
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7A v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 2+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 990
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8A v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 991
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9A v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 992
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10A v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 2+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 993
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11A v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 994
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1B v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 995
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2B v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

Usnesení č. 996
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3B v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 997
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4B v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 998
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5B v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 999
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6B v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 1000
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7B v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 2+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 1001
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8B v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 1002
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9B v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

Usnesení č. 1003
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11B v ulici Pod Pekárnou
čp 592 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
Usnesení č. 1004
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 13 v Krátké ulici čp. 207 ve
Vimperku (3+kk, I. kat.) Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností
od 1. 10. 2007. Byt č. 5 v Mírové ulici čp. 429 ve Vimperku předá nájemník nejpozději
do 30. 9. 2007.
Usnesení č. 1005
Rada města rozhodla uznat nezbytně nutné náklady na dobudování bytové jednotky
v souladu s doporučením MěSD, s.r.o. ve výši 1.582.632,- Kč.
Usnesení č. 1006
Rada města promíjí smluvní pokutu 10.000,- Kč za nedodržení závazku (termínu
kolaudace), která byla ujednána ve smlouvě na bezplatné užívání části nemovitosti
(půdních prostor) v čp. 207 v Krátké ulici ve Vimperku za účelem přestavby na bytovou
jednotku, a to v čl. III/1.
Usnesení č. 1007
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o pronájem části nebytových prostor v objektu
na parcele KN č. 2522/25 v k.ú. Vimperk a manipulační plochy části parcely
KN č. 2522/63 v k.ú. Vimperk v areálu bývalých kasáren U Sloupů, protože doposud
nedošlo k vyklizení nebytových prostor původním nájemcem, a prostory v objektu,
o které projevila firma zájem, nelze oddělit.
Usnesení č. 1008
Rada města mění své usnesení č. 929 ze dne 3. 9. 2007 takto: rozhodla zveřejnit záměr
pronajmout nemovitosti v areálu bývalých kasáren U Sloupů: objekt na parcele KN st.
č. 2522/34 v k. ú. Vimperk – celková výměra nebytových prostor 428 m2 a manipulační
plochu - část parcely KN č. 2522/65 v k.ú. Vimperk o celkové výměře 1346 m2, který
má uvedené nemovitosti v nájmu do 30. 9. 2007. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou jeden rok. Nájemné bude navýšeno o 15 %, kromě nájemného za
manipulační plochu, které bude činit 2,- Kč za 1 m2 a rok.
Usnesení č. 1009
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nemovitosti v areálu bývalých
kasáren U Sloupů: manipulační plocha - část parcely KN č. 2522/79 v k.ú. Vimperk
o celkové výměře 1612 m2 který má uvedené nemovitosti v nájmu do 31. 8. 2007.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok. Nájemné bude činit 2,- Kč

a 1 m2 a rok.
Usnesení č. 1010
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nemovitosti v areálu bývalých
kasáren U Sloupů: objekt na parcele KN st. č. 2522/71 v k.ú. Vimperk – celková
výměra nebytových prostor 314 m2 a manipulační plochu - parcelu KN č. 2522/95
v k.ú. Vimperk o celkové výměře 481 m2 který měl uvedené nemovitosti v nájmu do 30.
6. 2007. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do 31. 12. 2007. Nájemné
bude navýšeno o 15 %, kromě nájemného za manipulační plochu, které bude činit
2,- Kč za 1 m2 a rok.
Usnesení č. 1011
Rada města souhlasí s úhradou dluhu (bezdůvodného obohacení) za užívání nebytových
prostor v čp. 47 ve Špidrově ulici ve Vimperku v celkové výši 30.396,- Kč nejpozději do
31. 12. 2007. Dále rada města rozhodla uzavřít se společností KRAML a SPOL spol.
s r. o., Špidrova 44, Vimperk dohodu o uznání dluhu co do důvodu a výše.
Usnesení č. 1012
Rada města ve věci pronájmu nemovitostí a nebytových prostor v areálu U Sloupů,
v obci a katastrálním území Vimperk, schvaluje nájemci kterému zanikl nájem ke dni
31. 8. 2007 uplynutím času, uzavření nové nájemní smlouvy o jeden rok do 31. 8. 2008.
Usnesení č. 1013
Rada města ve věci pronájmu nemovitostí a nebytových prostor v areálu U Sloupů,
v obci a katastrálním území Vimperk, schvaluje nájemci kterému zaniká nájem ke dni
30. 9. 2007 uplynutím času, prodloužení nájmu o jeden rok do 30. 9. 2008 s tím, že
nájemné se zvyšuje o 15%.
Usnesení č. 1014
Rada města ve věci pronájmu nemovitostí a nebytových prostor v areálu U Sloupů,
v obci a katastrálním území Vimperk,schvaluje nájemci kterému zaniká nájem ke dni
30. 9. 2007 uplynutím času, prodloužení nájmu o jeden rok do 30. 9. 2008 s tím, že
nájemné se zvyšuje o 15%.
Usnesení č. 1015
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje nemovitostí zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to
jest: objekt skladu a garáže na parcele KN st. č. 2522/37 o výměře 487 m2, za kupní cenu
ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 749.230,- Kč bez
DPH. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/37, jejíž
cena v místě a čase obvyklá činí 55.890,- Kč bez DPH. Celková cena nemovitostí tedy
činí 805.120,- Kč bez DPH. K těmto cenám bude připočtena DPH ve výši platné v době
prodeje. Kupující zaplatí prodávajícímu cenu nemovitostí před uzavřením kupní
smlouvy. Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující
prodávajícímu náklady na znalecké posudky a geometrické plány.

Usnesení č. 1016
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje nemovitostí zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to
jest: objekt skladu a garáže na parcele KN st. č. 2522/100 o výměře 244 m2, za kupní
cenu ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 375.385,- Kč
bez DPH. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st.
č. 2522/100, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 28.002,- Kč bez DPH. Celková cena
nemovitostí tedy činí 403.387,- Kč bez DPH. K těmto cenám bude připočtena DPH ve
výši platné v době prodeje. Kupující zaplatí prodávajícímu cenu nemovitostí před
uzavřením kupní smlouvy. Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice. Před podpisem kupní smlouvy
uhradí kupující prodávajícímu náklady na znalecké posudky a geometrické plány.
Usnesení č. 1017
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje nemovitostí zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to
jest: objekt skladu a garáže na parcele KN st. č. 2522/34 o výměře 485 m2, za kupní cenu
ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 744.626,- Kč bez
DPH. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/34, jejíž
cena v místě a čase obvyklá činí 30.014,- Kč bez DPH. Celková cena nemovitostí tedy
činí 774.640,- Kč bez DPH. K těmto cenám bude připočtena DPH ve výši platné v době
prodeje. Kupující zaplatí prodávajícímu cenu nemovitostí před uzavřením kupní
smlouvy. Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující
prodávajícímu náklady na znalecké posudky a geometrické plány.
Usnesení č. 1018
Rada města schvaluje zvýšení objemu rozpočtu na rok 2007 dle předloženého návrhu na
celkovou částku 199 081,- Kč (rozpočtová opatření č. 37 – 38).
Usnesení č. 1019
Rada města rozhodla zrušit Pojištění č. 3 a Pojištění č. 6 v pojistné smlouvě
č. 3000161473 uzavřené s Kooperativou, pojišťovnou, a.s., Praha 1, a místo nich uzavřít
dodatek k uvedené pojistné smlouvě na živelní pojištění dle předloženého návrhu
s ročním pojistným 4 981,-- Kč a spoluúčastí 1.000,-- Kč a pověřuje místostarostu jeho
podpisem.
Usnesení č. 1020
Rada města bere na vědomí výsledky veřejnosprávní kontroly provedené u MěKS
Vimperk.

Usnesení č. 1021
Rada města bere na vědomí výsledek finanční kontroly účelu poskytnutí a následného
vyúčtování poskytnuté veřejné finanční podpory z rozpočtu města za rok 2006.
Usnesení č. 1022
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 turnaje
družstev ve stolním tenise „O zlatou vánočku“, který se uskuteční den 15.12.2007. Rada
města požaduje do 15.01.2007 doložení vyúčtování.
Usnesení č. 1023
Rada města rozhodla o umístění dvou kontejnerů na odpadky do horní a dolní části
hřbitova na období od 26.09.2007 do 06.11.2007. Úhrada za toto období a za zkušební
umístění kontejneru bude provedena z rozpočtové rezervy. Umístění kontejneru zajistí
odbor HB, potřebné rozpočtové opatření pro zastupitelstvo města zajistí FO.
Usnesení č. 1024
Rada města souhlasí s přístupem do budovy 2522/40 v areálu bývalých kasáren
U Sloupů pro trénink psů pořádaný Jihočeskou záchrannou brigádou kynologů.
Usnesení č. 1025
Rada města v působnosti jediného společníka společnosti KVINT Vimperk spol. s r.o., se
sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, rozhodla ohledně žádosti bývalého jednatele
společnosti o vyplacení odměny dle čl. VIII smlouvy o výkonu funkce ze dne 01.08.2001
tak, že odměna nebude ve smyslu čl. XI uvedené smlouvy o výkonu funkce ze dne
01.08.2001 poskytnuta, a to z důvodu, že kroky při jeho výkonu funkce jednatele
společnosti KVINT Vimperk spol. s r.o. zcela zjevně přispěly k nepříznivým
hospodářským výsledkům společnosti a to z důvodu zaviněného porušení právní
povinnosti v souvislosti s výkonem funkce jednatele, neboť společnost KVINT Vimperk
spol. s r.o. nedodržela bezezbytku závazné podmínky provozu skládky Pravětín
stanovené integrovaným povolením KÚ JK č.j. KUJCK/10253/2005 OZZL/Je/R ze dne
07.11.2005 v důsledku čehož došlo k tomu, že skládka odpadů Pravětín byla společností
KVINT Vimperk spol. s r.o. pod jeho vedením provozována v rozporu s podmínkami
uvedeného integrovaného povolení a společnosti KVINT Vimperk spol. s r.o. byla proto
rozhodnutím České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu v Českých
Budějovicích, č.j. 42/IPP/0624079.11/07/CPF ze dne 13.03.2007 ve spojení s rozhodnutím
Ministerstva životního prostředí ČR, odborem výkonu státní správy II, č.j. 534/510/2007
sp. zn. 3 O 1/07 ze dne 09.07.2007 uložena ve smyslu ust. § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002
Sb. v platném znění pokuta ve výši 260.000,- Kč.

Usnesení č. 1026
Rada města souhlasí s tím, aby úhrada podílu města na financování akcí „ČOV
Vimperk“, „Kanalizace Vimperk – Hrabice“, „Vodovod Vimperk – Hrabice“ byla
podmínkou výběrového řízení na provozovatele vodovodní a kanalizační sítě ve
Vimperku.
Usnesení č. 1027
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřeviny rostoucí na pozemku
uvedeném v žádosti, který je ve vlastnictví města dle předloženého návrhu a pověřuje
místostarostu jejím podpisem.
Oprava tiskové chyby: usnesením č. 965 ze dne 10.09.2007 se revokuje usnesení č. 275 ze
dne 19.03.2007 místo špatně uvedeného čísla usnesení 175.

