Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 26.04.2010
Usnesení č. 433
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 19.04.2010.
Usnesení č. 434
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o provedení stavební investice, jejíž předmětem
je zhotovení zemních prací na komunikaci, přeložka stávajícího vodovodního řadu
a zhotovení kanalizačního řadu vše v souladu s projektovou dokumentací, kterou za
tímto účelem nechá vypracovat Město Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 435
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 11 v ulici Mírová
čp. 426 ve Vimperku , do 31. 5. 2011.
Usnesení č. 436
Rada města a města souhlasí s proplacením nákladů investovaných do výměny oken
v bytě č. 22 v ulici Karla Weise čp. 397 ve výši 31 965,- Kč nájemci bytu.
Usnesení č. 437
Rada města a města souhlasí s proplacením nákladů investovaných do výměny oken
v bytě č. 12 v ulici Sklářská čp. 399 ve výši 16 060,- Kč .
Usnesení č. 438
Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní
smlouvy k bytu č. 29 v ulici Mírová čp. 431, Vimperk, dle předloženého návrhu a to na
dobu určitou s platností od 1. 5. 2010 do 31. 12. 2010 za podmínky dodržení výše
nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu.
Případné další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.
Usnesení č. 439
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2A v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky
s platností od 27. 4. 2010 do 26. 4. 2012.
Usnesení č. 440
Rada města mění své usnesení č. 419 a č. 420 ze dne 19.4.2010 tak, že z obou bude
vypuštěna věta „dále parcela KN č. 1809/2 o výměře 87 m2 včetně budovy postavené na
tomto pozemku stavba bez č.p/č.e. – objekt občanské vybavenosti“ z důvodu blokace
objektu financovaného z projektu ROP.

Usnesení č. 441
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu dle přeloženého návrhu, pro účely zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění zemního kabelového
vedení NN na části zatížené nemovitosti v rámci stavby „Vimperk – kabel NN,
p. Kuncl“, v pozemku parcely KN č. 1830/105 zapsané u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec
a k.ú. Vimperk, na LV č. 10001, podle přiloženého geometrického plánu č. 19092805/2009, se společností E.ON Distribuce a.s., se sídlem v Českých Budějovicích. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu dle znaleckého posudku ve výši
230,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 442
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 katastru nemovitostí KN č. 779/4 o výměře 18 m2, za účelem
umístění plechové garáže. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od
1.5.2010 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 9,- Kč/m2/rok.
Usnesení č. 443
Rada města v zastoupení vlastníka pozemku KN č. 1974/1 zapsaného v katastru
nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, souhlasí s podáním žádosti o vynětí výše uvedené
parcely o výměře 1873 m2 ze zemědělského půdního fondu, z důvodu změny druhu
pozemku ze stávající orné půdy na ostatní plochu, ostatní komunikaci.
Usnesení č. 444
Rada města v zastoupení vlastníka pozemku KN č. 890/45 zapsaného v katastru
nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Boubská, souhlasí s vynětím části výše uvedené
parcely o výměře 139 m2, dle předloženého zákresu v katastrální mapě, ze zemědělského
půdního fondu, z důvodu realizace stavby rodinného domu.
Usnesení č. 445
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků, souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, pro účely zajištění práva
chůze a jízdy a vedení inženýrských sítí (vodovod a kanalizace, plynová přípojka)
v pozemcích parcel KN č. 1974/1 a 1978/1 zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec
a k.ú. Vimperk vše na LV č. 10001 a parcely KN č. 948 zapsané u stejného katastrálního
pracoviště v k. ú. Boubská, na LV č. 807 (pro Město Vimperk podíl 18/19), podle
přiloženého geometrického plánu č. 159-1915-5/2010. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně za jednorázovou úplatu dle znaleckého posudku. Žadatelé dále Městu Vimperk
uhradí náklady za zaměření věcného břemene dle geometrického plánu a znalecký
posudek.

Usnesení č. 446
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 s pilířem v rámci stavby „Vimperk – kabel NN,“, přes
pozemek parcely KN č. 890/45 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú.
Boubská, na LV č. 10001, a přes pozemek parcely KN č. 1974/1 zapsaného u stejného
katastrálního pracoviště v k. ú. Vimperk, podle přiloženého snímku katastrální mapy,
za předpokladu, že budou dodrženy podmínky stanovené odborem investic a údržby
MěÚ Vimperk. Smlouva bude uzavřena se společností E.ON Distribuce a.s., se sídlem
v Českých Budějovicích. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně.
Usnesení č. 447
Rada města, v zastoupení podílového vlastníka pozemku, souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro umístění
nového zemního kabelového vedení NN s pilířem v rámci stavby „Vimperk – kabel
NN“, přes pozemek parcely KN č. 948 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk
a k.ú. Boubská, na LV č. 807 (pro Město Vimperk podíl 18/19), podle přiloženého
snímku katastrální mapy, za předpokladu, že budou dodrženy podmínky stanovené
odborem investic a údržby MěÚ Vimperk. Smlouva bude uzavřena se společností E.ON
Distribuce a.s., se sídlem v Českých Budějovicích. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně.
Usnesení č. 448
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání DR MěSD, s.r.o. ze dne 19. 4. 2010 a 21. 4.
2010.
Usnesení č. 449
Rada města schvaluje MěSD, s.r.o. Vimperk nutnou investici ve výši 14 292 580,- Kč na
zakázku „Regenerace panelových domů čp. 461 a čp. 462 ve Vimperku v ulici SNP".
Usnesení č. 450
Rada města rozhodla zadat zakázku „Regenerace panelových domů čp. 461 a čp. 462 ve
Vimperku v ulici SNP" společnosti PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290
s nabídkovou cenou 14 292 580,- Kč včetně DPH, a to na základě vyhodnocení
výběrového řízení uvedené akce, hodnotící komisí –DR MěSD, s.r.o. Vimperk.
Usnesení č. 451
Rada města rozhodla uzavřít servisní smlouvu mezi Městem Vimperk a firmou
František Sedláček Comprima, Příbram, jejíž předmětem je oprava, údržba a drobné
úpravy stávajích zařízení systému CCTV dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města jejím podpisem.

Usnesení č. 452
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu
pro maloodběratele č. 9300126940 mezi dodavatelem společností E.ON Energie, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6,
Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 453
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mezi Městem Vimperk a společností E.ON Česká
republika, s.r.o., jejíž předmětem je zajištění reklamy a propagace společnosti E.ON na
9. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech a přírodě Natur Vision konaný
ve dnech 5. – 8. října 2010 v MěKS Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 454
Rada města bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne 20.04.2010
a souhlasí se závěry uvedenými v bodech č. 1 – č. 4.
Usnesení č. 455
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 14.04.2010
a rozhodla poskytnout finanční příspěvky z rozpočtu města takto:
• Sdružení rodičů při ZUŠ Vimperk ve výši 10.000,- Kč na částečnou úhradu
pronájmu sálu v Kulturním domě „Cihelna“ na pořádání Plesu dechovky
a mažoretek dne 13.03.2010
• Senior klubu Vimperk ve výši 10.000,- Kč na částečnou úhradu pronájmu
kulturního domu „Cihelna“ na Májovou veselici konanou 18.05.2010
• Stiftrovu pošumavskému železničnímu spolku ve výši 30.000,- Kč na úhradu jedné
třetiny nákladů spojených s jízdami zvláštních vlaků 31.12.2010 Vimperk- Kubova
Huť a zpět
• skupině historického šermu Berit ve výši 10.000,- Kč na částečnou úhradu spojených
s pořízení nových kostýmů, historické obuvi, zbraní a rekvizit
• skupině historického šermu Berit ve výši 6.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů
spojených s pořádáním víkendové školy šermu, spojené s ukázkami několika skupin
historického šermu ve dnech 25.-27.06.2010
• Vimperské taneční škole – Fíla s.r.o. ve výši 3.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů
spojených s pořádáním taneční soutěže „O vimperský křišťál“ (porota) dne
10.04.2010
• Radě rodičů ZŠ TGM Vimperk ve výši 15.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů
spojených s pořízením 17 ks nových kostýmů a 5 párů kožených kozaček pro
skupinu mažoretek Klapeto
Příspěvky budou poskytnuty z kapitoly pokladní správa, příspěvky a dotace - kulturní
komise a jejich čerpání bude řádně doloženo finančnímu odboru do 2 měsíců po
skončení akce.

Usnesení č. 456
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 4 000,-- Kč Sboru
dobrovolných hasičů Sídliště Míru Vimperk na zabezpečení hasičské soutěže „O pohár
starosty města“, která se uskuteční dne 03.07.2010. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly
příspěvky rady města. Rada města žádá o doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku
do 31.08.2010.
Usnesení č. 457
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 7 000,- Kč
Kynologickéhomu klubu Vimperk na zabezpečení tradičního Jarního závodu, který se
uskuteční dne 15.05.2010. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady města.
Rada města žádá o doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku do 30.06.2010.
Usnesení č. 458
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mezi Městem Vimperk a společností Johny
servis, s.r.o., Beroun, týkající se krátkodobého pronájmu mobilních WC na
Vimperskou pouť ve dnech 05.06.2010 a 06.06.2010 dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 459
Rada města souhlasí s uzavírkou parkoviště U Jelena od 15:30 do 16:30 hod. dne
06.05.2010 v souvislosti s programem k 65. výročí osvobození města.
Usnesení č. 460
Rada města souhlasí se zařazením autobusové zastávky Vimperk, sídliště do licence
k provozování veřejné dopravy na lince 390210 Tábor – Bernartice – Písek – Strakonice
– Vimperk – Borová Lada – Kvilda pro dopravce Comett plus, spol s r.o., Chýnovská
2115, Tábor.

