Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 05.11.2007
Usnesení č. 1166
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 29.10.2007

Usnesení č. 1167
Rada města souhlasí na základě vyjádření MěSD, s.r.o. se stavebními úpravami
(opravou bytového jádra) v bytě č. 27 v Mírové ulici čp. 435 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. 1168
Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní
smlouvy k bytu č. 17 v ulici Luční čp. 500, Vimperk, 4+1, I. kat. a to na dobu
určitou s platností od 15.11.2007 do 14.11.2008, 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. 1169
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nemovitosti v areálu bývalých
kasáren U Sloupů: část objektu budovy závodního stravování na st. p. KN č. 2522/2 celková výměra nebytových prostor 583 m2 ve prospěch společnosti Fonka s.r.o.,
Na Zderaze 12, 120 00 Praha 2, která má uvedenou část nemovitosti v nájmu do
30.11.2007 s tím, že dojde pro další období nájmu k navýšení nájemného o 15 %, kromě
nájemného za manipulační plochu, která bude činit 2,- Kč za 1 m2 a rok.

Usnesení č. 1170
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků parcel KN č. 72, 73, 921/1, st. 922, 923/1
v k.ú. Vimperk souhlasí se vstupem a provedením prací spočívajících ve výměně
zemního kabelového vedení VN ve stávající trase a umístěním kabelové spojky v rámci
stavby „SB-3007-120, Vimperk – výměna k VN mezi TS Anna a TS Střed“ dle
předloženého návrhu. Investorem stavby je společnost E.ON Distribuce ČR. Po
provedení prací bude povrch uveden do původního stavu. Souhlas je vydáván za
předpokladu dodržení podmínek stanovených odbory investic a údržby a životního
prostředí MěÚ Vimperk, které jsou přílohami souhlasu se stavbou.

Usnesení č. 1171
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku parcely KN č. 551/1 v k. ú. Skláře souhlasí
se vstupem a provedením prací spočívajících v demontáži stávající vzdušné sítě NN
v rámci stavby „SB-5007-127, Skláře – kabel NN, p. Černý“. Po provedení prací bude
povrch uveden do původního stavu.

Usnesení č. 1172
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků, souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro umístění nového zemního
kabelového vedení NN, umístění nového sloupu a uzemnění v rámci stavby „SB-5007127, Skláře – kabel NN, p. Černý“, přes pozemky parcel KN č. 551/1 a 25/1 zapsaných u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Skláře na LV č. 10001, podle
přiloženého snímku katastrální mapy, se společností E.ON Distribuce a.s., se sídlem
v Českých Budějovicích, za předpokladu, že budou dodrženy podmínky stanovené
odborem investic a údržby MěÚ Vimperk, které jsou přílohou této smlouvy. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně.

Usnesení č. 1173
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků vedených ve zjednodušené evidenci jako
parcely PK č. 717/1/ díl 7, 717/1/ díl 2, 717/1/ díl 3 a pozemků katastru nemovitostí
parcel KN č. 1116, 1972/6, 1238/3 všechny v k. ú. Vimperk, souhlasí s umístěním stavby
„Železniční podjezd č. 145-025 ve Vimperku“ na těchto pozemcích dle předloženého
návrhu záborového elaborátu zpracovaného společností Pontex s.r.o. v červnu 2007.

Usnesení č. 1174
Rada města souhlasí s úhradou faktur vystavených Městskou správou domů, s.r.o.,
Vimperk na vyúčtování služeb za rok 2006 v neobsazených nebytových prostorech
v částce 1 219 248,- Kč a v bytech (krátkodobě neobsazených z technických
a provozních důvodů) v částce 84 725,- Kč z provozních nákladů na správu bytového
a nebytového fondu.

Usnesení č. 1175
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu se společností Intergram Praha 1, jejíž
předmětem je udělení oprávnění k výkonu práva užití výkonů a záznamů při veřejných
produkcích – Vánočních trhů dne 08.12.2007 dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 1176
Rada města souhlasí s provedením úponé uzavírky místních komunikací – ulic
Romžberská, Kaplířova a část ulice Pasovská z důvodu konání Vánočních trhů dne
08.12.2007 od 6:00 do 16.00 hodin.

Usnesení č. 1177
Rada města bere na vědomí vyjádření k reklamaci vyúčtování služeb nájemce domu
čp. 74 ve Vimperku.

Usnesení č. 1178
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 3.000,-- Kč DDM Vimperk
na zajištění závodů ve sportovní gymnastice „Memoriál J. Landové“, které se uskuteční
10.11.2007. Rada města požaduje doložení vyúčtování do 15.12.2007.

Usnesení č. 1179
Rada města posoudila informaci odbor VÚP o obecných legislativních pravidlech
souvisejících s platností územně plánovací dokumentace a doporučuje zastupitelstvu
města schválit pořízení ÚPMV v průběhu let 2008 – 2010.

Usnesení č. 1180
Rada města bere na vědomí rezignaci vrchního strážníka p. Jaromíra Šebánka
k 06.11.2007. Rada města pověřuje, v souladu se zákonem o obecní policii č. 553/91 Sb. §
3 odst. 2 ve znění pozdějších předpisů, Jaromíra Šebánka řízením Městské policie
Vimperk do doby než bude vybrán nový vrchní strážník.

Usnesení č. 1181
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej budovy bývalého pivovaru č.p. 119
společně s pozemky KN st. č. 14/1 a částí KN č. 14/5 v k.ú. Vimperk. Rada města
pověřuje odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk zajištěním ocenění těchto
nemovitostí.

Usnesení č. 1182
Rada města jmenuje, v souladu s čl. 1, odst. k) zakládací listiny Nemocnice Vimperk
o.p.s., za člena Správní rady Nemocnice Vimperk o.p.s. Mgr. Pavla Dvořáka s platností
od 06.11.2007.

