Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.04.2010
Usnesení č. 357
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 29. 03. 2010.
Usnesení č. 358
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru na úradu
výdajů spojených s pořádáním letního tábora pro děti s patologickými jevy v období
15.08.2010 – 22.08.2010 s firmou KVINT Vlachovo Březí, spol. s. r. o., Konopiště 45,
384 22 Vlachovo Březí a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 359
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, který pořídila
hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Obnova
vodovodního řadu v ulici Jirchářská a přechod Pravětínského potoka“, rozhodla přidělit
výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči KVINT Vlachovo Březí s.r.o., Konopiště 45,
384 22 Vlachovo Březí, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
nabídka.
Usnesení č. 360
Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
v podmínkách města Vimperk zadat veřejnou zakázku na dodávky „Systém nakládání
s bioodpady Vimperk - dodávky technologie“ jejíž předpokládaná hodnota je
13 000 000,00 Kč bez DPH (15 600 000,00 Kč včetně DPH) a dále jmenuje hodnotící
komisi ve složení:
členové komise:
Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Josef Kotál, Ing. Michal Janče,
Josef Mistr, Mgr. Daniel Kulhavý,
náhradníci:
Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Marie Hejlková, Ing. Václav Kokštein,
Alena Szabová, Ing. Pavel Novák.
Usnesení č. 361
Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
v podmínkách města Vimperk zadat veřejnou zakázku na stavební práce „Systém
nakládání s bioodpady Vimperk – stavební práce“ jejíž předpokládaná hodnota je
19 000 000,00 Kč bez DPH (22 800 000,00 Kč včetně DPH) a dále jmenuje hodnotící
komisi ve složení:
členové komise:
Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Josef Kotál, Ing. Michal Janče,
Josef Mistr, Mgr. Daniel Kulhavý,
náhradníci:
Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Marie Hejlková, Ing. Václav Kokštein,
Alena Szabová, Ing. Pavel Novák.

Usnesení č. 362
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje ideálního podílu 1/24 pozemku
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Boubská, na listu
vlastnickém č. 407 z majetku Města Vimperk, zapsaného jako parcela ve zjednodušené
evidenci PK č. 895/5 o výměře 1265 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem č. 3013/2010 ve výši 11.600,- Kč. Kupní cena bude zaplacena před
podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném
termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady za ocenění pozemku ve výši 500,- Kč.
Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného
Katastrálního pracoviště.
Pozemek bude prodán vlastníkům rodinného domu postaveného na parcele KN
č. 895/64 v k.ú. Boubská z důvodu zajištění přístupu k této stavbě.
Usnesení č. 363
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem částí 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,
označených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 438/1 a KN č. 439 o celkové výměře
částí 401 m2, za účelem individuálního zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou od 15.4.2010 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši
2,-Kč/m2/rok.
Usnesení č. 364
Rada města rozhodla nakládat s parcelami vedenými ve zjednodušené evidenci PK
č. 895/50 a PK č. 985/51 v k.ú. Boubská ve smyslu pronájmu jejich částí za účelem
výstavby rodinného domu, dle předloženého návrhu a pověřuje odbor hospodářský
a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru. Pozemky budou po dobu výstavby
pronajaty a po kolaudaci nově postaveného rodinného domu prodány.
Usnesení č. 365
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví 10001 pro Město
Vimperk, tam označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 718/1 o výměře 160
m2, za účelem individuálního zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 5.
2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců, nájemné bude ve výši
minimálně 2,- Kč/m2/rok.
Usnesení č. 366
Rada města rozhodla ukončit pronájem části parcely KN č. 566/1 o výměře 81 m2 v k.ú.
Vimperk, podle nájemní smlouvy č. 10-132/05 z 26.7.2005 dohodou k 15.4.2010.

Usnesení č. 367
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku KN č. 2522/1 v k.ú. Vimperk, nemá
námitek, aby část tohoto pozemku dle předloženého návrhu byla využívána pro přístup
a příjezd k budově postavené na parcele KN st. č. 2522/53 – objekt bývalého kinosálu
v areálu U Sloupů.
Usnesení č. 368
Rada města v souladu s § 102, odst. 2, písmeno h) zákona č. 128/2002 Sb. o obcích
v platném znění odvolává Kateřinu Kantoříkovou s platností od 07. 04. 2010 z redakční
rady Vimperských novin.
Usnesení č. 369
Rada města jmenuje na základě § 102, odst. 2, písmeno h) zákona č. 128/2002 Sb.
o obcích v platném znění Renatu Leškovou členem redakční rady Vimperských novin
s platností od 07. 04. 2010.
Usnesení č. 370
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mezi Institutem pro místní správu Praha,
Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Předmětem smlouvy je zajištění pobytu sl. Petry Hubáčkové – ZOZ při vedení evidence
obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů.
Usnesení č. 371
Rada města bere na vědomí zápis schůze sportovní komise č.1 ze dne 31.3.2010.
Usnesení č. 372
Rada města rozhodla poskytnout finanční prostředky na činnost sportovních klubů
a oddílů pro rok 2010 dle předloženého návrhu :
ŠSK při G a SOŠe Vimperk
15 000 Kč
Příspěvek bude použit na pokrytí sportovní činnosti mládeže. Určená částka bude
převedena na číslo účtu subjektu na základě smlouvy s městem
(ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o poskytnutí finančních
prostředků).
Doklady pro vyúčtování příspěvku předloží ŠSK při G a SOŠe Vimperk do 28.února
2011.
Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí finančních
prostředků.

Usnesení č. 373
Rada města uděluje plnou moc Ing. Pavlu Novákovi, bytem Matěchova 20, 140 00 Praha
4, číslo OP 109054309 a Mgr. Danu Kulhavému, bytem Pelešany 97, 511 01 Turnov, číslo
OP 100832129, jednat za Město Vimperk ve věci výběrového řízení pro zakázku
k projektu „Systém nakládání s bioodpady Vimperk“.
Usnesení č. 374
Rada města bere na vědomí žádost o opravu komunikace v ul. K. Světlé a ul. Hajná
Hora od obyvatel města Vimperk a majitele RZ Hájná Hora ze dne 02.04.2010
a pověřuje místostarostu odpovědí.
Usnesení č. 375
Rada města bere na vědomí petici od obyvatel z osady Bořanovice ze dne 06. 04. 2010
a rozhodla ji předložit zastupitelstvu města Vimperka.

