Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.02.2008
Usnesení č. 167
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11.02.2008.

Usnesení č. 168
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o odborně technické kontrole
a opravách dětských hřišť uzavřené dne 21.04.2004 mezi Městem Vimperk a společností
Prolemax, s.r.o., Plzeň dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jeho
podpisem.

Usnesení č. 169
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku Jihočeského kraje na
kofinancování akcí prováděných podle rozhodnutí Ministerstva zemědělství České
republiky ze dne 21.09.2007 na akci „ČOV Vimperk – zvýšení kapacity“ mezi Městem
Vimperk a Jihočeským krajem, České Budějovice dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 170
Rada města Vimperk souhlasí s udělením plné moci 1.JVS a.s., aby jednal jménem
Města Vimperk ve věcech týkajících se obstarání podkladů pro projednání a k podání
žádosti o povolení s vypouštěním odpadních vod včetně podmiňujících správních aktů
v osadě Křesánov a Pravětín.

Usnesení č. 171
Rada města Vimperk schvaluje záměr vybudování venkovní učebny ZŠ Vimperk,
Smetanova 405, okres Prachatice v prostoru areálu školy na pozemku p.č. 1831/1
v k.ú.Vimperk.

Usnesení č. 172
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 7 v Čelakovského ulici
čp. 404 , do 14. 3. 2009, za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné.

Usnesení č. 173
Rada města rozhodla o výpovědi z nájmu bytu II. kat., o velikosti 1+1 s příslušenstvím
v ulici Pivovarská čp. 58 ve Vimperku, z důvodu uvedeného v § 711 odst. 2 písm. b)
občanského zákoníku v platném znění, pro dlužné nájemné a úhradu za plnění
poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než 3 měsíce, ve výši 9.215,- Kč (dlužná
částka ke dni 5. 2. 2008). Nájemní poměr skončí uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty,
která počne běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Nájemce je
povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat do 15 dnů po zajištění přístřeší.

Usnesení č. 174
Rada města rozhodla o výpovědi z nájmu bytu II. kat., o velikosti 2+1 s příslušenstvím
v Cejsicích čp. 14, z důvodu uvedeného v § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku
v platném znění, pro dlužné nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu
za dobu delší než 3 měsíce, ve výši 5.771,- Kč (dlužná částka ke dni 5. 2. 2008).
Nájemní poměr skončí uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvého
dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Nájemce je povinen předmětný byt
vyklidit a vyklizený předat do 15 dnů po zajištění přístřeší.

Usnesení č. 175
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory č. 309o celkové
výměře 21,30 m2 v čp. 484 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku, za účelem podnikatelské
činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u
nebytových
prostor
reprezentativních ve výši 407,72 Kč za 1m2/rok, nebytových prostor skladových ve výši
326,18 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za
podmínky složení zálohy na nájemném ve výši měsíčních nájmů před podpisem
nájemní smlouvy k nebytových prostorům. Způsobilost předmětu za účelem nájmu
si zajistí nájemce.

Usnesení č. 176
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory o výměře
43,78 m2 v čp. 598 v Pivovarské ulici ve Vimperku za účelem provozování márnice.
Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor je stanovena ve výši
326,18 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za
podmínky složení zálohy na nájemném ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem
nájemní smlouvy k nebytových prostorům. Způsobilost předmětu za účelem
nájmu si zajistí nájemce.

Usnesení č. 177
Rada města rozhodla pronajmout manipulační plochu – parcelu KN č. 2522/77
o výměře 374 m2, zapsané u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec
a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001,
za účelem zajištění zázemí pro podnikání. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 22. 2. 2008. Nájemné je stanoveno
ve výši 9,- Kč za 1 m2 a rok.

Usnesení č. 178
Rada města rozhodla vyvolat jednání mezi Městem Vimperk a 1. JVS, a.s., České
Budějovice,ve věci řešení oprávněnosti účtování srážkové vody v areálu bývalých
kasáren U Sloupů a pověřuje jednáním v této věci místostarostu Ing. Bohumila
Petráška.

Usnesení č. 179
Rada města rozhodla, že s pozemky parcel KN č. 571/3 a KN č. 570/1 v k. ú. Vimperk
nebude nakládat, a to z důvodu možného budoucího využití pro sportovní areál.

Usnesení č. 180
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemků zapsaných 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, označené jako parcely ve
zjednodušené evidenci PK č. 905/díl 1 o výměře 10180 m2 a PK č. 905/díl 2 o výměře
272 m2, za účelem zemědělské činnosti – sečení trávy. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou od 10.3.2008 s tří měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši
0,20 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 181
Rada města rozhodla ukončit platnost Smlouvy o dodávce vody z vodovodů – odhlášení
odběru vody z vodovodu na odběrné místo Pravětín, ev. číslo odběru 9048, z důvodu
změny adresy nového odběratele dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města
jejím podpisem.

Usnesení č. 182
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodávce vody na odběrné místo Pravětín ev.
číslo odběru 9048, jejíž předmětem je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 183
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění technického zařízení
na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji mezi Státní tiskárnou cenin Praha 1 a Městem Vimperk dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jeho podpisem.

Usnesení č. 184
Rada města rozhodla, v souladu s ust. § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině, ve
znění pozdějších předpisů, rozšířit v matričním úřadu počet oddávajících na občanské
sňatky, a to o pověřeného člena zastupitelstva města Ing. Jaroslavu Martanovou
s účinností od 18.02.2008.

Usnesení č. 185
Rada města rozhodla, v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, rozšířit počet osob, kteří budou užívat závěsný odznak, a to
o pověřeného člena zastupitelstva města Ing. Jaroslavu Martanovou s účinností od
18.02.2008.

Usnesení č . 186
Rada města bere na vědomí jmenování komise pro hodnocení a posouzení výběrového
řízení na pracovní místo úředníka odboru dopravy a silničního hospodářství ve složení
předseda komise – Bc. Jana Vokurková, členové – Miroslav Kavlík, Ing. Jana
Schererová.

Usnesení č. 187
Rada města rozhodla, v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., snížit
počet zaměstnanců na odboru školství, kultury a cestovního ruchu – agendě školství
o jednoho zaměstnance od 01.05.2008 a pověřuje tajemníka MěÚ vyřízením všech
potřebných úkonů s tímto rozhodnutím spojených.

Usnesení č. 188
Rada města souhlasí s umístěním automatické srážkoměrné stanice v areálu ČOV
1. JVS a.s. ve Vimperku.

