Zápis ze sch ze Rady m sta Vimperk ze dne 27.03.2006

Usnesení . 278
Rada m sta bere na v domí kontrolu usnesení ze dne 20.03.2006.

Usnesení . 279
Rada m sta jmenuje hodnotící komisi pro ve ejnou zakázku na stavební práce „Oprava
povrchu uli ky Zlatá Stezka - Vimperk“ ve složení:
lenové komise: Ing. Jaroslav Záme ník, Ing. Josef Jedli ka, Ing. Michal Jan e, Josef
Mistr, Alena Szabová
náhradníci:
Starostka (radní), Zden k Ženíšek, Ing. Václav Kokštein, Petr
Kv to , Marcela Kobrová

Usnesení . 280
Rada m sta jmenuje hodnotící komisi pro ve ejnou zakázku na stavební práce „Oprava
komunikace Výškovice - Vnarovy“ ve složení:
lenové komise: Ing. Jaroslav Záme ník, Ing. Josef Jedli ka, Ing. Michal Jan e, Josef
Mistr, Alena Szabová
náhradníci:
Starostka (radní), Zden k Ženíšek, Ing. Václav Kokštein, Petr
Kv to , Marcela Kobrová

Usnesení . 281
Rada m sta jmenuje hodnotící komisi pro ve ejnou zakázku na stavební práce „Oprava
most “ ve složení:
lenové komise: Ing. Jaroslav Záme ník, Ing. Josef Jedli ka, Ing. Michal Jan e, Josef
Mistr, Alena Szabová
náhradníci:
Starostka (radní), Zden k Ženíšek, Ing. Václav Kokštein, Petr
Kv to , Marcela Kobrová

Usnesení . 282
Rada m sta jmenuje hodnotící komisi pro ve ejnou zakázku na stavební práce
„Vimperk – nát r ocelové konstrukce haly zimního stadionu“ ve složení:
lenové komise: Ing. Michal Jan e, Josef Mistr, Alena Szabová, Václav Vokatý,
Stanislava Chumanová
náhradníci:
Ing. Václav Kokštein, Petr Kv to , Zden k Ženíšek, Ing. Jaroslav
Záme ník, Luboš Dren eni

Usnesení . 283
Rada m sta souhlasí s navýšením po tu pracovník M sta Vimperk o 2 pracovníky
d lnické profese pro pot eby zajiš ování drobných oprav, údržby a svozu uli ních
smetk a odpadkových koš s nástupem od 15.04.2006.

Usnesení . 284
Rada m sta rozhodla uzav ít smlouvu na nákup vozidla MULTICAR M25 mezi
M stem Vimperk a Ing. Jaromírem Trinerem dle p edloženého návrhu a pov uje
starostku m sta jejím podpisem.

Usnesení . 285
Rada m sta rozhodla na základ doporu ení bytové komise uzav ít nájemní smlouvu
k bytu . 5 v Mírové ulici p. 432 ve Vimperku, garsoniéra, I. kat . Nájemní smlouva
bude uzav ena na dobu ur itou s platností od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2007 za podmínky
uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 m sí ních nájm a veškerých závazk
v i M stu Vimperk p ed uzav ením nájemní smlouvy.

Usnesení . 286
Rada m sta schvaluje smlouvu o výp j ce k nebytovým prostor m ve III. pat e p. 74
v ulici 1. máje ve Vimperku, dle p edloženého návrhu.

Usnesení . 287
Rada m sta souhlasí s uzav ením podnájemní smlouvy k nebytovým prostor m v p. 58
v ulici Pivovarská ve Vimperku dle p edloženého návrhu .

Usnesení . 288
Rada m sta, v zastoupení vlastníka pozemk , souhlasí s uzav ením smlouvy o smlouv
budoucí o z ízení práva odpovídajícího v cnému b emenu pro uložení zemního kabelu
VN a NN v rámci stavby „Vimperk – Rekonstrukce TS, Technické služby“, do
pozemk KN . 1035/1 a KN . 1298/1 zapsaných u Katastrálního ú adu pro Jiho eský
kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú.
Vimperk, na LV . 10001, podle p iloženého výkresu situace umíst ní trafostanice, se
spole ností E.ON Distribuce a.s. se sídlem v eských Bud jovicích. V cné b emeno
bude z ízeno bezúplatn . Rada m sta pov uje starostku m sta podpisem smlouvy o
budoucí smlouv o z ízení v cného b emene.

Usnesení . 289
Rada m sta bere na v domí ukon ení pronájmu ásti parcely KN . 334 o vým e 670
m2 v k.ú. Vimperk k 30. 04. 2006 pro užívání jako zahrádka.

Usnesení . 290
Rada m sta rozhodla zve ejnit zám r pronájmu ásti pozemku zapsaného u
Katastrálního ú adu pro Jiho eský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV . 10001 jako parcela KN . 334
o vým e 819 m2 , za ú elem zahrádka ení. Nájemní smlouva bude uzav ena na dobu
neur itou od 1. 5. 2006 s výpov dní lh tou v délce t í m síc . Nájemné bude ve výši 2,K /m2/rok.

Usnesení . 291
Rada m sta souhlasí s rozší ením orienta n informa ního systému o t i nové pozice
v ulici Nádražní dle p edloženého návrhu s firmou namax, s.r.o. v návaznosti na své
usnesení . 105 ze dne 30.01.2006.

Usnesení . 292
Rada m sta stanovuje nový osobní p íplatek editeli Základní školy Vimperk,
Smetanova 405, s ú inností od 01.04.2006 a ukládá odboru ŠK provést pat i né ú ední
úkony.

Usnesení . 293
Rada m sta rozhodla uzav ít „Dodatek . 1 ke Smlouv o dílo . 255069 vle ka Brloh“
mezi m stem Vimperk a eskými drahami, a.s. Praha 1 dle p edloženého návrhu a
pov uje starostku m sta jejím podpisem.

Usnesení . 294
Rada m sta rozhodla uzav ít smlouvu o zajišt ní pobytu p i p íprav zvláštní odborné
zp sobilosti zakon ené zkouškou pro Ing. Kláru Málovou mezi M stem Vimperk a
Institutem pro místná správu Praha a pov uje starostku m sta jejím podpisem.

Usnesení . 295
Rada m sta souhlasí s odprodejem vy azeného materiálu ocen ného komisí pro
oce ování majetku zam stnanc m ú adu dle p edloženého návrhu.

Usnesení . 296
Rada m sta rozhodla z d vodu p edání pracovní agendy a áste ného zapracování
stanovit termín nástupu do zam stnání na místo ú edníka, pracovníka odboru výstavby
a územního plánování p. Vojt cha Janouška na den 01.04.2006.

Usnesení . 297
Rada m sta rozhodla uzav ít smlouvu s Jiho eským krajem o poskytnutí finan ní
podpory v rámci Jiho eských krajských program podpory sportu pro rok 2006 na
realizaci akce „Z ízení rozvod vody a elekt iny pro um lé zasn žování Skiareálu
Vondík“ a pov uje starostku m sta jejím podpisem.

