Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.09.2019
Přítomni:

Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, JUDr.
Tomáš Samek, Ing. Petr Samek

Hosté:

Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Ing. Ivana Janoudová, vedoucí FO
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Vladislav Oliwa, kontrolní odbor
Ing. Jan Král, jednatel MěSD, s. r. o.

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti finančního odboru
3. Odprodej movitého majetku města
4. Žádost o udělení souhlasu k užití znaku města Vimperk
5. Pověření k výkonu funkce veřejného opatrovníka
6. Bytové záležitosti
7. Pozemky
8. Záležitosti odboru investic a údržby
9. Různé

Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 16.09.2019

2. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:
a) souhlas zřizovatele s navýšením závazného ukazatele mzdové náklady včetně pojištění
pro MěKS Vimperk – žádost MěKS ze dne 10.09.2019, rozpočet MěKS Vimperk na rok
2019
b) souhlas zřizovatele s přijetím daru – počítačové vybavení, telefony, soubor metodických
pomůcek pro ZŠ TGM Vimperk – žádost ZŠ TGM Vimperk ze dne 12.09.2019, návrh
darovací smlouvy
c) návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2019
Usnesení č. 843
Rada města v působnosti zřizovatele dává souhlas Městskému kulturnímu středisku
Vimperk, Johnova 226/2, 385 01 Vimperk s navýšením závazného ukazatele mzdové
náklady včetně pojištění o 350.000 Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 07.10.2019
Usnesení č. 844
Rada města v působnosti zřizovatele podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, dává souhlas Základní
škole T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice k nabytí daru Office
software, tiskárny Canon, notebooku Dell, včetně brašny a myši, 2 ks telefonů Huawei
a souboru metodických pomůcek od dárce Dětského centra Jihočeského kraje, o. p. s.,
Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 07.10.2019
Usnesení č. 845
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 409.810 Kč (RO č. 42).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 07.10.2019
3. Odprodej movitého majetku města
Přílohy:

- návrh veřejných výzev k podání nabídky na odprodej nepotřebného hmotného
majetku – biodrtiče z kompostárny Vimperk a dvou ocelových kontejnerů ze
skládky odpadů Pravětín

Usnesení č. 846
Rada města souhlasí s odprodejem nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku –
biodrtiče z kompostárny Vimperk a dvou ocelových kontejnerů ze skládky odpadů
Pravětín. Rada města pověřuje kontrolní odbor realizací prodeje.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, ŽP, ŠK, FO, MěSL, termín do 20.11.2019

4. Žádost o udělení souhlasu k užití znaku města Vimperk
Přílohy:

- žádost Jihočeské centrály cestovního ruchu o udělení souhlasu k užití znaku
města Vimperk v novém prospektovém materiálu Historická města jižních Čech

Usnesení č. 847
Rada města uděluje Jihočeské centrále cestovního ruchu souhlas k užití znaku města
Vimperk v novém prospektovém materiálu Historická města jižních Čech.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.09.2019
5. Pověření k výkonu funkce veřejného opatrovníka
Přílohy:

- pověření k výkonu funkce veřejného opatrovníka Reginy Čurejové – usnesení
OS Prachatice ze dne 10.09.2019

Usnesení č. 848
Rada města pověřuje pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví Michaelu
Kunešovou, DiS. k výkonu funkce veřejného opatrovníka R. Č., nar. 1958, t. č. BH Nemocnice Vimperk a. s., s platností od 24.09.2019. Rada města pověřuje starostku
vydáním pověření pro jmenovanou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 24.09.2019
Usnesení č. 849
Rada města pověřuje pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Michaelu
Cwienczekovou k výkonu funkce veřejného opatrovníka R. Č., nar. 1958, t. č. BH Nemocnice Vimperk a. s., s platností od 24.09.2019. Rada města pověřuje starostku
vydáním pověření pro jmenovanou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 24.09.2019
6. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost A. K. ze dne 11.09.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 18 v ul. Mírová
čp. 424 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost J. N. ze dne 10.09.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v ul. Luční čp.
500 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost G. K. ze dne 06.09.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15 v ul. K. Weise
čp. 393 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost S. H. ze dne 06.09.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15 v ul. Mírová
čp. 431 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
e) návrh odboru SV MěÚ Vimperk ze dne 09.09.2019 na uzavření nájemní smlouvy k bytu
č. 2 v ul. Svornosti čp. 81 ve Vimperku s R. Č., vyjádření MěSD, s. r. o., kopie čl. II odst.
1) Pravidel, návrh odboru HB
f) žádost K. B. ze dne 06.09.2019 o souhlas k podnájmu bytu č. 2 v ul. K Rokli čp. 494 ve
Vimperku, návrh podnájemní smlouvy, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
g) žádost M. V. ze dne 16.09.2019 o souhlas s užíváním bytu č. 2 v ul. Mírová čp. 426 ve
Vimperku, bez právního důvodu, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB

Usnesení č. 850
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 18 v ulici Mírová čp. 424 ve
Vimperku s A. K., trvale bytem tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 24.09.2019.
Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 za 1m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2019
Usnesení č. 851
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 10 v ulici Luční čp. 500
ve Vimperku s J. N., trvale bytem tamtéž, do 30.09.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2019
Usnesení č. 852
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 15 v ulici Karla Weise čp. 393
ve Vimperku s G. K., trvale bytem tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od
01.10.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 za 1m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2019
Usnesení č. 853
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 15 v ulici Mírová čp. 431
ve Vimperku se S. H., trvale bytem tamtéž, do 30.09.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2019
Usnesení č. 854
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 v ulici Svornosti čp. 81 ve
Vimperku s R. Č., trvale bytem tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 01.10.2019 do
30.09.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 15Kč za 1m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2019
Usnesení č. 855
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 2 v ulici K Rokli čp.
494 ve Vimperku, dle předloženého návrhu mezi nájemkyní K. B. a podnájemcem N. T.
B., Strážný 40, a to na dobu určitou s platností od 01.10.2019 do 31.03.2020 za podmínky
dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní
smlouvy k bytu. Případné další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady
města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2019

Usnesení č. 856
Rada města souhlasí s užíváním bytu č. 2 v ulici Mírová čp. 426 ve Vimperku s M. a G.
V., trvale bytem tamtéž za podmínky uhrazení veškerých nákladů spojených se žalobou
na vyklizení nejpozději do 31.12.2019, s tím, že splátkový kalendář bude uzavřen
nejpozději do 15.10.2019. Nedojde-li k uhrazení uvedených nákladů v termínu nebo
dojde-li k prodlení bezdůvodného obohacení ve výši nájemného v jediném měsíci, bude
podán návrh na exekuci soudním vyklizením výše uvedeného bytu k Okresnímu soudu
v Prachaticích.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2019
7. Pozemky
Přílohy:
a) návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330056050/001 na stavbu „Veselka
– nOM, kNN, p. Trojan, 64/2, žádost spol. Ging, s. r. o. ze dne 12.09.2019, snímek mapy
se zákresem, návrh odboru HB
b) návrh budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Vimperk-Špidrova, kNN,
CS spol.“ – žádost spol. Elektroinvest Strakonice s. r. o. ze dne 06.09.2019, snímek mapy
se zákresem, návrh odboru HB
c) návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Vimperk –
rekonstrukce TS Sídliště I“, žádost spol. Elektroinvest Strakonice ze dne 13.09.2019,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Vimperk – úprava kNN u
TS sídl. V-PREL“, žádost spol. Elektroinvest s. r. o. ze dne 17.09.2019, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
e) návrh budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Vimperk – Vymístění TS
Sídliště 5, kiosek“, žádost spol. Elektroinvest Strakonice s. r. o. ze dne 17.09.2019, snímek
mapy se zákresem, návrh odboru HB
f) žádost J. V. ze dne 12.09.2019 o vyjádření k projektu pro účely územního a stavebního
řízení – „Rodinný dům, přípojky a stavby doprovodné na pozemku parc. č. 65/9 a 671/1
v k. ú. Hrabice, vyjádření odboru IÚ, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
g) žádost manž. K. ze dne 13.08.2019 o odkoupení pozemku parc. č. 36/2 v k. ú. Korkusova
Huť, snímek mapy se zákresem, vyjádření odborů VÚP a IÚ, znalecký posudek č.
4421/2019, návrh odboru HB
h) schválení nového řádu pohřebiště města Vimperk, souhlas Krajského úřadu, České
Budějovice, návrh odboru HB
i) návrh na ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 438/1 užívaného jako zahrádka v ulici
Na Výsluní, B. H., snímek mapy se zákresem, kopie nájemní smlouvy, fotografie srpen,
září 2019, návrh odboru HB

Usnesení č. 857
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku rozhodla uzavřít se
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jako stranou oprávněnou, dle předloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného břemene
č. PI-014330056050/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
zemního kabelového vedení NN a uzemnění v rámci stavby „Veselka – nOM, kNN,
p. Trojan, 64/2“ v pozemku města Vimperk, parcely katastru nemovitostí parc. č. 286
zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Veselka u Vimperka na LV č. 10001,
podle přiloženého geometrického plánu č. 41-560/2019. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Rada města
pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2019
Usnesení č. 858
Rada města rozhodla uzavřít se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030054062/002 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN a
uzemnění v rámci stavby „Vimperk-Špidrova, kNN, CS spol.“ v pozemku ve vlastnictví
města Vimperk zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk na LV č. 10001,
vedeného jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 1238/3 podle přiloženého snímku
katastrální mapy a to za předpokladu, dodržení podmínek stanovených městem
Vimperk, které budou nedílnou součástí této smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy je,
že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za smluvní jednorázovou cenu ve výši 10.000
Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2019
Usnesení č. 859
Rada města mění své usnesení č. 71 ze dne 21.01.2019 tak, že rozhodla uzavřít se
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040012731/001, dle nově
předloženého návrhu se změnou technického řešení plánované stavby, povahou osobní
služebnosti energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového
vedení VN, telekomunikační sítě v HDPE trubce, zemního kabelového vedení NN,
uzemnění a pilíře s kabelovou skříní v rámci stavby „Vimperk – Rekonstrukce TS
Sídliště I“ v pozemcích ve vlastnictví města Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro
obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, vedených jako parcely katastru nemovitostí parc.
č. 660/68 a parc. č. 669 podle nového přiloženého snímku katastrální mapy a to za
předpokladu, dodržení podmínek stanovených městem Vimperk, které budou nedílnou
součástí této smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné břemeno bude zřízeno
úplatně za smluvní jednorázovou cenu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Rada města pověřuje
starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2019

Usnesení č. 860
Rada města rozhodla uzavřít se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030048628/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
v rámci stavby „Vimperk – úprava kNN u TS sídl. V-PREL“ v pozemcích ve vlastnictví
města Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001,
vedených jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 1842/23, parc. č. 1842/26, parc. č.
1842/78 a parc. č. 1842/79 podle přiloženého snímku katastrální mapy a to za
předpokladu, dodržení podmínek stanovených městem Vimperk, které budou nedílnou
součástí této smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné břemeno bude zřízeno
úplatně za smluvní jednorázovou cenu ve výši 1.000 Kč bez DPH. Rada města pověřuje
starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2019
Usnesení č. 861
Rada města rozhodla uzavřít se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040015671/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení VN,
telekomunikační sítě(v HDPE trubce) zemního kabelového vedení NN, uzemnění
a kabelové skříně na objekt v rámci stavby „Vimperk – Vymístění TS Sídliště 5, kiosek“
v pozemcích ve vlastnictví města Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec
a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, vedených jako parcely katastru nemovitostí parc. č.
1842/23, parc. č. 1842/26 a parc. č. 1842/54 podle přiloženého snímku katastrální mapy
a to za předpokladu, dodržení podmínek stanovených městem Vimperk, které budou
nedílnou součástí této smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné břemeno
bude zřízeno úplatně za smluvní jednorázovou cenu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Rada
města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2019
Usnesení č. 862
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 65/11 – trvalý
travní porost o výměře 256 m2, parc. č. 671/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 2201 m2 a parc. č. 100/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2
v k. ú. Hrabice a dále jako vlastníka vodovodního, kanalizačního řadu vedených
v uvedené parcele parc. č. 671/1 souhlasí:
- se záměrem výstavby stavby „Rodinný dům, přípojky a stavby doprovodné na
pozemku parc. č. 65/9 a 671/1 v k. ú. Hrabice“ dle předložené projektové dokumentace
vypracované Ing. Ondřichem – Projektová činnost ve výstavbě,
- s dopravním připojením plánované stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 65/9
a jejím napojením na stávající účelovou komunikaci města na pozemcích parc. č. 671/1
a parc. č. 100/11 vše v k. ú. Hrabice v rozsahu dle předloženého návrhu za předpokladu,
že budou dodrženy podmínky stanovené městem Vimperk,
- s umístěním nově budované technické infrastruktury tj. kanalizační a vodovodní
přípojky v pozemku parc. č. 671/1 a jejich napojením na plánovaný vodovodní
a kanalizační řad města v pozemku parc. č. 671/1 a parc. 100/11 v k. ú. Hrabice v rozsahu

dle předloženého návrhu a to za předpokladu, že budou ze strany stavebníka dodrženy
podmínky města, připojení na vodovodní a kanalizační řad bude investorem stavby
projednáno se správcem těchto sítí (spol. ČEVAK, a. s.) a odborem VÚP MěÚ Vimperk
(stavební úřad). Souhlas je vydáván investoru stavby V. R. a J. K., oba bytem 436,
Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.10.2019
Usnesení č. 863
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemku vedeného u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
a Vimperk a k. ú. Korkusova Huť, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam
označeného jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 36/2 – trvalý travní porost
o výměře 82 m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4421/2019 vypracovaným
znalkyní Evou Petschovou dne 18.09.2019 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši
2.050 Kč (25 Kč/m2). Tato cena je požadována jako minimální. Kupní cena bude splatná
před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve
stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na
ocenění nemovitosti ve výši 500 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem
vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru
nemovitostí.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2019
Usnesení č. 864
Rada města schvaluje „Řád veřejného pohřebiště města Vimperk“ a to na základě
vydání souhlaného stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje, České Budějovice
ze dne 04.09.2019. Řád veřejného pohřebiště města Vimperk bude účinný 15. dnem po
jeho vyvěšení na úřední desce.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.09.2019
Usnesení č. 865
Rada města rozhodla odstoupit dle čl. V. od nájemní smlouvy k pozemkové parcele
uzavřené dne 19.06.1996 mezi městem Vimperk a B. H., bytem Mírová 434, Vimperk o
nájmu části parcely parc. č. 438/1 o výměře 212 m2 v k. ú. Vimperk a to z důvodu hrubého
porušování povinností nájemce stanovených v uzavřené nájemní smlouvě tj.
dlouhodobého nevyužívání pronajatého pozemku k účelům dohodnutým v nájemní
smlouvě. Město Vimperk požaduje předat vyklizený pozemek nejpozději do 15.10.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2019

Usnesení č. 866
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pachtu části 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, označeného jako parcela
katastru nemovitostí parc. č. 438/1 – zahrada o výměře 212 m2, za účelem jeho využití
k volnému času, údržbě a zahrádkaření. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou od 01.01.2020 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši
minimálně 2 Kč/m2/rok.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2019
8. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) stavební práce „Vimperk, ulice Klostermannova – teplovodní přípojka pro čp.
368 a 369“ – návrh dodatku č. 2, záznam o předběžné řídící kontrole
b) informace – čerpání úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 10210/17/LCD ze dne
29.11.2017 – seznam akcí, které lze použít na vyčerpání úvěru – bez usnesení

Usnesení č. 867
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12.08.2019, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 16.08.2019 na stavební práce „Vimperk, ulice Klostermannova –
teplovodní přípojka pro č. p. 368 a 369“ se společností REKON INSTA spol. s r. o.,
Budějovická 632, 384 51 Volary, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 09.10.2019
9. Různé
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