Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.06.2008
Usnesení č. 598
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 09.06.2008

Usnesení č. 599
Rada města schvaluje změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle předloženého návrhu na
celkovou částku 221 415 tis. Kč (rozpočtová opatření č. 28 – 30).

Usnesení č. 600
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 28 ve Sklářské ulici
čp. 399 ve Vimperku do 30. 6. 2009.

Usnesení č. 601
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvy k náhradním bytům nájemníkům
bytového domu čp. 171 v ulici U Lázní ve Vimperku do 31. 7. 2008 z důvodu
prodloužení termínu oprav objektu po požáru.

Usnesení č. 602
Rada města souhlasí se stavebními úpravami nebytových prostor č. 305 v čp. 3 v ulici
1. máje ve Vimperku dle předloženého návrhu žadatelky za podmínky, že nájemnice
provede rekonstrukci na vlastní náklady. Rada města upozorňuje žadatelku na nutnost
projednání stavebních úprav s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk.

Usnesení č. 603
Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory č. 311 v čp. 74 v ulici 1. máje ve
Vimperku o celkové výměře 95,56 m2, za účelem zřízení obchodu s textilem. Nájemné je
stanoveno u nebytových prostor ve výši 550,- za 1 m2/rok). Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 1. 7. 2008 za
podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před
uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

Usnesení č. 604
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o umístění reklamy na oplocení areálu u čp. 125
v ul. Krátká, Vimperk dle předloženého návrhu s firmou Cais Milan, Krátká 545,
Vimperk. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1.7.2008. Poplatek
za umístění reklamy se stanovuje ve výši 200,-- Kč/m2/měsíc.

Usnesení č. 605
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu 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 KN č. 1051/1 o výměře části 78 m2.
Pozemek bude používán pro individuální zahrádkaření. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou od 1. 7. 2008 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude
ve výši 2,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 606
Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemkem parcely KN č. 65/9 v k.ú.
Hrabice ve smyslu jeho prodeje.

Usnesení č. 607
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
pro obec Vimperk a katastrální území Skláře na listu vlastnictví 10001 pro Město
Vimperk, označeného jako parcela KN č. 563/3 o výměře 187 m2 za cenu minimálně ve
výši ceny v místě a čase obvyklé, tj. podle posudku soudního znalce 20.570,- Kč. Kupní
cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 20 dnů od seznámení s jejím
obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady na ocenění
a zaměření pozemku ve výši 3.797,- Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené
s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště.

Usnesení č. 608
Rada města souhlasí s odprodejem vyřazeného majetku oceněného komisí pro
oceňování majetku dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 609
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku Města
Vimperk k zabezpečení veřejného pořádku na veřejných prostranstvích – omezení
činností způsobujících hluk dle předloženého návrhu s navrženými změnami s účinností
od 10.07.2008.

Usnesení č. 610
Rada města žádá odbor výstavby a územního plánování v souladu s ustanovením
§ 6 odst. 1 písm. c) a odst. 6 písm. a), § 59 odst. 1 a § 60 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení
a projednání vymezení zastavěného území na částech kat. území Křesanov, Výškovice
u Vimperka, Bořanovice u Vimperka, Pravětín, Veselka u Vimperka, Michlova Huť.

Usnesení č. 611
Rada města souhlasí s předloženým návrhem veřejné výzvy k podání nabídky na
realizaci veřejné zakázky „Technická pomoc při zpracování údajů o území a územně
analytických podkladů“ správního obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk dle
předloženého návrhu a pověřuje odbor výstavby a územního plánování jejím podáním.

Usnesení č. 612
Rada města jmenuje komisi pro posouzení došlých nabídek na realizaci veřejné zakázky
„Technická pomoc při zpracování údajů o území a územně analytických podkladů“
správního obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk, ve složení: Ing. Václav
Kokštein, Ing. Filip Takáč, Ing. Marcela Šebelíková, Ing. Michal Janče, Ing. Bohumil
Petrášek. Komise provede posouzení nabídek do 26.06.2008 a předloží jej radě města na
zasedání 30.06.2008.

Usnesení č. 613
Rada města schvaluje výsledky poptávky na právní rozbor vzájemných práv
a povinností mezi Městem Vimperk a Nemocnicí Vimperk o.p.s. a dále na právní
analýzu Smlouvy o výpůjčce ze dne 31.08.2005 a Dodatku ke smlouvě o výpůjčce ze dne
24.01.2006, zejména způsob stanovení doby výpůjčky dle předloženého návrhu
místostarostou.
Rada města rozhodla zadat poptávku po právních službách, jako nabídku
nejvýhodnější, advokátní kanceláři JUDr. Ing. Jan Vych, Praha 2 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy po schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města. Následně
zajistí kancelář starosty zaslání potřebných podkladů.

Usnesení č. 614
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o pořádání letního tábora v Nové Peci pro děti
s patologickými jevy v období od 17.08.2008 do 24.08.2008 mezi organizací Přátelé dětí
Prachatice a Městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím
podpisem.

Usnesení č. 615
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na poskytování technické
podpory geografického informačního systému MISYS, která byla uzavřena dne
29.01.2008 se společností Geoplan Prachatice, dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu města jeho podpisem.

Usnesení č. 616
Rada města jmenuje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., Renatu Svobodovou,
Zdeňku Navrátilovou a Ing. Vladislava Oliwu jako zástupce Města Vimperk do Školské
rady při ZŠ Vimperk Smetanova 405, na období 2008 – 2011.

Usnesení č. 617
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 10.000,-- Kč DDM
Prachatice, pracoviště Vimperk, na podporu letní činnosti mládeže – letní tábory 2008.
Rada města požaduje předložit vyúčtování poskytnutého příspěvku do 31.10.2008.

