Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.09.2008
Usnesení č. 929
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 22.09.2008.

Usnesení č. 930
Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2008 dle předloženého návrhu:
- změnu ve výdajích rozpočtu v částce 658 510 Kč /rozpočtová opatření č. 65 - 66/,
- změnu objemu rozpočtu na celkovou částku 270 711 tis. Kč /rozpočtové opatření
č. 67.

Usnesení č. 931
Rada města na základě příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
který pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku „Vimperk, ulice Boubínská“,
rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči STRABAG a.s., Na Bělidle
198/21, 150 00
Praha 5, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější nabídka.

Usnesení č. 932
Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
v podmínkách města Vimperk zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Vimperk, č.p. 199 - rekonstrukce“ jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne
2 000 000,00 Kč bez DPH a dále jmenuje hodnotící komisi ve složení:
členové komise:
Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr,
Alena Szabová, Zdeněk Ženíšek,
náhradníci:
Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Václav Kokštein, Pavel Kavlík,
Ing. Ivana Janoudová, Petr Květoň.

Usnesení č. 933
Rada města souhlasí se záměrem provedení II. etapy rozšíření sítě veřejného osvětlení
v Pravětíně.

Usnesení č. 934
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1 v ulici Sklářská
čp. 129 ve Vimperku, do 31. 10. 2009 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na
nájemné před podpisem dodatku k nájemní smlouvě.

Usnesení č. 935
Rada města rozhodla o výpovědi z nájmu bytu, I. kat., o velikosti 2+1 s příslušenstvím
v ulici Mírová čp. 428 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 20.031,- Kč (dlužná
částka ke dni 18. 9. 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. 936
Rada města rozhodla o výpovědi z nájmu bytu, I. kat., o velikosti 4+1 s příslušenstvím
v ulici Mírová čp. 432 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 31.542,- Kč (dlužná
částka ke dni 18. 9. 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. 937
Rada města rozhodla o výpovědi z nájmu bytu, I. kat., garsoniéra s příslušenstvím
v ulici Karla Weise čp. 394 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 6.668,- Kč (dlužná
částka ke dni 18. 9. 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. 938
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem 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 KN č. 422 o výměře 133 m2, , za účelem zřízení přístupové
cesty k domu č.p. 75 v Pivovarské ulici. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou od 1. 10. 2008 s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců. Nájemné bude ve výši
5,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 939
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č.1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku ve
společném nájmu zapsaném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na
listu vlastnictví 10001 pro Město Vimperk označeného jako parcela KN č. 428 o výměře
759 m2. Předmětem dodatku č. 1 je změna jednoho z pěti společných nájemců, a to
z původního nájemce na nového nájemce.

Usnesení č. 940
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem 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 KN č. 1012 o výměře 200 m2 za účelem zahrádkaření. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 10. 2008 s výpovědní lhůtou v délce tří
měsíců. Nájemné bude ve výši minimálně 2,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 941
Rada města rozhodla uzavřít podnájemní smlouvu na pronájem části pozemku
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 696, označeného
jako část parcely PK č. 804 díl 4 o výměře 18 m2, za účelem umístění plechové garáže.
Podnájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 10. 2008 s tří
měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 5,- Kč/m2/rok za období do 1.10. 2008
do 31.12.2008. Od 1.1.2009 bude nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 942
Rada města rozhodla, že s parcelou KN st. č. 2522/5 a s budovou bývalé promítárny
postavené na tomto pozemku v k.ú. Vimperk nebude nakládat ve smyslu jejich prodeje.

Usnesení č. 943
Rada města souhlasí s likvidací nepotřebných plotových dílců po rekonstrukci hřbitova
formou darování případným zájemcům za odvoz.

Usnesení č. 944
Rada města v zastoupení vlastníka parcel KN č. 2126/2, 2127 a 2128 v k.ú. Vimperk
zapsaných na LV 10001 nemá námitek, aby tyto pozemky byly využívány pro přístup
a průjezd k parcelám KN č. 2123 (trvalý travní porost) a 2119/2 (ostatní plocha), které
jsou zemědělsky obhospodařovány.

Usnesení č. 945
Rada města rozhodla v souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) udělit
výjimku z počtu dětí na třídu v MŠ Vimperk, 1. máje 180 takto:
pracoviště Klostermannova –
2. třída 28 dětí
3. třída 28 dětí
Výjimka je platná od 01.09.2008 do 31.08.2009 za předpokladu, že zvýšený počet dětí
nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví.

Usnesení č. 946
Rada města souhlasí s udělením finanční odměny pro ředitele základních škol, jejichž je
Město Vimperk zřizovatelem dle předloženého návrhu a ukládá odboru školství,
kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony. Odměny budou vyplaceny
z rozpočtu základních škol.

Usnesení č. 947
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek občanskému sdružení PREVENT
Strakonice – pobočka Prachatice, ve výši 4.000,-- Kč z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví a 11.000,-- Kč z finančních prostředků Města Vimperk. Částka je
určena na terénní sociální práci s uživateli drog, která probíhá ve městě Vimperk
systematicky od roku 2005. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o poskytnutí finančních prostředků. Rada města dále žádá o doložení vyučtování
poskytnutého příspěvku do 31.01.2009.

Usnesení č. 948
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek občanskému sdružení Centrum
pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice, ve výši 6.000,-- Kč
z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Částka je určena na služby a projekty
pro osoby se zdravotním postižením, služby v oblasti kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků. Rada města dále žádá o doložení vyučtování poskytnutého
příspěvku do 31.01.2009.

Usnesení č. 949
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Nadačnímu
fondu GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb. Tento příspěvek bude použit výhradně na
zakoupení knih pro vimperské účastníky soutěže z vimperského gymnázia.

Usnesení č. 950
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mandátní č. 2506/08/OZ jejíž předmětem je
provedení zpracování, podání a zastoupení přihlášky ochranné známky mezi Městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a Ing. Jiřím Sedlákem, Husova 5, 370 01
České Budějovice dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 951
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu se společností Mediatel, spol. s r.o., Praha 8
o zveřejnění inzerce do Zlatých stránek na rok 2009 dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 952
Rada města rozhodla schválit žádost Městkých lesů Vimperk s.r.o. o odprodej kolového
traktoru JOHN DEERE 6120 SE, který byl pořízen v roce 2003 na leasing a od roku
2006 je ve vlastnictví Městských lesů Vimperk s.r.o.

Usnesení č. 953
Rada města doporučuje jmenování Ing. Jana Krále a Ing. Marie Hrabákové do Správní
rady Nemocnice Vimperk o.p.s. a žádá Sanatorium Javorník s.r.o. o bezodkladné
jmenování.

