Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.02.2010
Usnesení č. 114
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.02.2010.
Usnesení č. 115
Rada města rozhodla uzavřít
„Obnova území po povodních
parku“ mezi Městem Vimperk
s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55
města jejím podpisem.

smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka
Město Vimperk – řeka Volyňka – sever – v prostoru
a společností DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY,
Chýnov, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu

Usnesení č. 116
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka
„Obnova území po povodních Město Vimperk – řeka Volyňka – sever – nad restaurací
Terasa“ mezi Městem Vimperk a společností GARANTSTAV stavební s.r.o., Řepice
138, 386 01 Strakonice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Usnesení č. 117
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka
„Obnova území po povodních Město Vimperk – řeka Volyňka – západ – Zlatá Stezka“
mezi Městem Vimperk a společností PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01
Strakonice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 118
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka
„Obnova území po povodních Město Vimperk – řeka Volyňka – západ – u Šumavěnky“
mezi Městem Vimperk a podnikatelem Josef Jůn – DŘEVO TRANS, Drahonice 46, 389
01 Vodňany, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 119
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu z důvodu
přetrvávajících dluhů na nájmu bytu v ulici Pasovská čp. 151 ve Vimperku. Dále rada
města žádá uživatelku bytu o vyklizení a předání výše uvedeného bytu, a to nejpozději
do 28. 2. 2010. Pokud nedojde v uvedeném termínu k vyklizení a předání bytu, podá
Město Vimperk žalobu na vyklizení k Okresnímu soudu v Prachaticích.

Usnesení č. 120
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu z důvodu
přetrvávajících dluhů na nájmu bytu v ulici Pasovská čp. 151 ve Vimperku. Dále rada
města žádá uživatelku bytu o vyklizení a předání výše uvedeného bytu, a to nejpozději
do 28. 2. 2010. Pokud nedojde v uvedeném termínu k vyklizení a předání bytu, podá
Město Vimperk žalobu na vyklizení k Okresnímu soudu v Prachaticích.
Usnesení č. 121
Rada města nesouhlasí s úpravami v bytě v Mírové ulici čp. 408 v e Vimperku dle
návrhu nájemců, protože část změn byla již provedena bez souhlasu pronajímatele a
vyzývá nájemce k umístění kuchyňské linky do původního stavu. Rada města pověřuje
Městskou správu domů, s.r.o., Vimperk k provedení kontroly bytu nejpozději do
31.3.2010.
Usnesení č. 122
Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor č. 304 v Klostermannově
ulici čp. 367 ve Vimperku se společností Klimaut s r. o. Brandýs Nad Labem dohodou,
ke dni 26. 2. 2010.
Usnesení č. 123
Rada města rozhodla vypůjčit nebytové prostory v přízemí čp. 393 v ulici Karla Weise
ve Vimperku o celkové výměře 61,49 m2 Svazu skautů a skautek České republiky
JUNÁK, skautskému středisku 31102, Horní Vltavice 1, za účelem zřízení klubovny a
skladu materiálu. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od
15.02.2010.
Usnesení č. 124
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků, souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro umístění nového zemního
kabelového vedení NN v rámci stavby „Vimperk – kabel NN, p. Jirsa“, přes pozemky
parcel KN č. 2045, KN č. 2072 a KN č. 2071/6 zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a
k.ú. Vimperk, na LV č. 10001, podle přiloženého snímku katastrální mapy, se
společností E.ON Distribuce a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, za předpokladu
dodržení podmínek stanovených odborem investic a údržby MěÚ Vimperk (které jsou
nedílnou součástí smlouvy). Věcné břemeno bude zřízeno úplatně.

Usnesení č. 125
Rada města v zastoupení vlastníka pozemků v k.ú. Vimperk dotčených stavbou
„Vimperk, optický kabel Mírová 458 – K. Weise 391, obnova“ souhlasí s navrženou
trasou nového podzemního komunikačního vedení dle předloženého návrhu za
předpokladu, že budou dodrženy podmínky stanovené odborem investic a údržby a dále
odborem životního prostředí MěÚ Vimperk. Uložení optického kabelu bude zřízeno za
úplatu stanovenou jako u věcného břemene dle posudku soudního znalce. Po ukončení
stavby bude provedeno zaměření kabelového vedení a data předána Městu Vimperk
v digitální podobě. O zahájení prací a vstupu na dotčené pozemky bude Město Vimperk
dopředu informováno. Investorem stavby je spol. ELSAT s.r.o., se sídlem Bezdrevská
1082/9, České Budějovice.
Usnesení č. 126
Rada města v zastoupení vlastníka pozemků KN č. 1974/1 a KN č. 1978/1 v k.ú. Vimperk
a spoluvlastníka pozemku KN č. 948 v k.ú. Boubská souhlasí s připojením kanalizační a
vodovodní přípojky na městský řad a vedením těchto přípojek přes výše uvedené
pozemky v rozsahu dle předloženého návrhu za předpokladu, že povrch dotčených
pozemků bude uveden po realizaci stavby do původního stavu, připojení bude
projednáno se správcem těchto sítí a Stavebním úřadem ve Vimperku.
Usnesení č. 127
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí příspěvku ze dne 20.10.2009 spočívajícího ve snížení smluveného příspěvku,
a to z důvodu nerealizace celého podnikatelského záměru poskytovatele.
Usnesení č. 128
Rada města rozhodla pronajmout pozemek zapsaný u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a
k. ú. Vimperk, na LV č. 10001, označený jako parcela ve zjednodušené evidence PK č.
905 díl 1 o výměře části 7000 m2 a pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec
Vimperk a k. ú. Pravětín, na LV č. 10001, označené jako parcely katastru nemovitostí
KN č. 550/1 o výměře části 14000 m2, KN č. 527/3 o výměře části 5800 m2 a KN č. 527/4 o
výměře části 6200 m2, dle předloženého snímku katastrální mapy se zákresem, za
účelem výstavby a provozování fotovoltaické elektrárny. Celková plocha určená pro
umístění FTV panelů při respektování ochranných pásem NN a VN a závazného
stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny OŽP MěÚ Vimperk činí 2,6 ha.
Pronájem těchto pozemků bude řešen dodatkem č. 1 k již uzavřené smlouvě o nájmu
nemovitostí č. 40-101/09 se společností V&S s.r.o., se sídlem Husova tř. 685/17, České
Budějovice dle podmínek předchozího zveřejnění č. 24/9/09.
Usnesení č. 129
Rada města souhlasí s prohlášením zvonu Maria Hilf zavěšeným v městské zvonici na
náměstí Svobody ve Vimperku za movitou kulturní památku.

Usnesení č. 130
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o reklamní činnosti mezi společností BACHL,
s.r.o., Evropská 669, 664 42 Modřice a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17
Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Smlouva
se týká reklamní činnosti společnosti BACHL na sportovních akcích pořádaných
místními sportovními organizacemi, při sportovní činnosti dětí školního věku do 15 let.
Usnesení č. 131
Rada města bere na vědomí výsledek finanční kontroly provedené u Mateřské školy
Vimperk, Klostermanova 365.
Usnesení č. 132
Rada města bere na vědomí výsledek finanční kontroly provedené u příspěvkové
organizace Sportovní, tělovýchovné a rekreační zařízení Města Vimperk.
Usnesení č. 133
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 4 k servisní a materiálové smlouvě č. 076/07
mezi společností MIN-servis spol.. s.r.o., Skuherského 65, 370 01 České Budějovice
a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu města jeho podpisem. Předmětem této smlouvy je zajištění provozu
kopírovacích strojů Městského úřadu Vimperk.
Usnesení č. 134
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. N28/2010 o pronájmu kopírovacího stroje mezi
MIN – servis spol. s.r.o., Skuherského 65, 370 01 České Budějovice a Městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím
podpisem.

