Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 05. 2010
Usnesení č. 461
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26. 04. 2010.

Usnesení č. 462
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, poskytnou v době oficiální předvolební kampaně bezplatně městské plakátovací
plochy pro výlep volebních plakátů pro volby 2010, a to pouze prostřednictvím MěKS
Vimperk.

Usnesení č. 463
Rada města navrhuje nájemnici nebytových prostor č. 313 v čp. 199 v ulici Nad
Stadionem ve Vimperku termín ukončení nájemního vztahu k uvedeným nebytovým
prostorům, a to k 31. 05. 2010.

Usnesení č. 464
Rada města nesouhlasí s proplacením nákladů investovaných do nebytový prostor č. 313
v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku a vyzývá nájemnici o uvedení nebytových
prostor do původního stavu.

Usnesení č. 465
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 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
3. 05. 2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců, nájemné bude ve
výši 2,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 466
Rada města rozhodla nakládat s parcelou KN č. 1153/20 v k.ú. Vimperk dle
předloženého návrhu ve smyslu prodeje jejích částí, tj. dílu „b“ o výměře 9 m2 a dílu „d“
o výměře 2 m2 dle geometrického plánu ze dne 15. 10. 1987. Rada města pověřuje odbor
hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru.

Usnesení č. 467
Rada města v zastoupení vlastníka pozemků označených jako parcely KN č. 1561/1
a KN č. 1562 v k.ú. Vimperk nemá námitek k zajištění přístupové cesty přes tyto
pozemky k plánované stavbě garáže na pronajaté části parcely KN č. 1562 v k.ú.
Vimperk, dle předložené koordinační studie zpracované v dubnu 2010.

Usnesení č. 468
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 v pozemcích parcel KN č. 1561/1 a KN č. 1562 zapsaných u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí
pro obec a k.ú. Vimperk vše na LV č. 10001, podle přiloženého návrhu. Věcné břemeno
bude zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu dle znaleckého posudku. Náklady na
zaměření věcného břemene a znalecký posudek uhradí oprávněný z věcného břemene.

Usnesení č. 469
Rada města v zastoupení vlastníka pozemku KN č. 1562 zapsaného v katastru
nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk souhlasí se stavbou zpevněné plochy komunikace
a vsakovací jímky dešťových vod dle předloženého návrhu koordinační studie
zpracované v dubnu 2010.

Usnesení č. 470
Rada města v zastoupení vlastníka pozemku KN č. 1562 zapsaného v katastru
nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, souhlasí s vynětím části výše uvedené parcely
o výměře 60 m2 dle předloženého zákresu v katastrální mapě ze zemědělského půdního
fondu z důvodu realizace stavby garáže a zpevněné plochy před garáží.

Usnesení č. 471
Rada města bere na vědomí zápis z otvírání obálek s nabídkami na zveřejněné záměry
ze dne 27. 04. 2010 a doporučuje zastupitelstvu města:
- přijmou nabídku zájemce ve výši 200.019,-- Kč za prodej bytové jednotky č. 42/9
v č.p. 42 ulice Svornosti – nejlepší nabídka na záměr č. 29/11/10.

Usnesení č. 472
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevybrat žádného zájemce na zveřejněný
záměr č. 30/11/10 a doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit nový záměr prodeje
volných NP 63/5 a 63/6 jako jeden celek za upřesněných podmínek.
Usnesení č. 473
Rada města souhlasí s návrhem na zajištění prázdninového provozu mateřských škol po
dobu hlavních školních prázdnin 2010 a ukládá oběma ředitelkám a odboru ŠK zajistit
včasnou informovanost rodičovské veřejnosti.
Usnesení č. 474
Rada města souhlasí s udělením výjimky z OZV Města Vimperk č. 2/2008, čl. 3 odst. 4
o dodržování nočního klidu pro Františka Břečku, pořadatele koncertu skupiny „Šísl
band“, který se bude konat dne 4. a 5. června 2010 od 19:00 do 02:00 hod. v parku
u řeky Volyňky.
Usnesení č. 475
Rada města souhlasí s provedením úplné uzavírky místní komunikace v prostoru před
garážemi u Volyňky ve Vimperku v termínu 4. 06. 2010 od 15:00 hod. do 6. 06. 2010 do
19:00 hod. z důvodu konání Vimperské pouti.
Usnesení č. 476
Rada města rozhodla uzavřít Dohodu o užívání veřejného prostranství mezi Městem
Vimperk a Josefem Třískou, jejímž předmětem je užívání veřejného prostranství za
účelem lunaparku v době Vimperské pouti v roce 2011, dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 477
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, který pořídila
hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Obnova
vodovodního řadu a kanalizačního sběrače v ulici Žižkova po povodních 2009“, rozhodla
přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská
226/II, 379 25 Třeboň, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
Usnesení č. 478
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, který pořídila
hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Obnova
vodovodního řadu a kanalizačního sběrače v ulici Brantlova po povodních 2009“,
rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči KVINT Vlachovo Březí
s.r.o., Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Usnesení č. 479
Rada města jmenuje hodnotící komisi na veřejné zakázky „Obnova zatrubněného
potoka v úseku městské koupaliště až křižovatka ulic Sušická a 1. máje po povodni
2009“ a „Obnova místní komunikace k osadě Veselka po povodni 2009“ ve složení
členové komise: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Mgr. Miroslav
Vadlejch, Ing. Jindřich Korbel, náhradníci: Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Václav Kokštein,
Zdeněk Ženíšek, JUDr. Jindřich Kotrch, Ing. Karel Bernas.

Usnesení č. 480
Rada města jmenuje hodnotící komisi na veřejné zakázky malého rozsahu spojené
s obnovou území po povodních 2009 ve složení členové komise: Ing. Václav Kokštein,
Josef Mistr, Alena Szabová, Ing. Ivana Janoudová, Ing. Blanka Jančová, náhradníci:
Ing. Michal Janče,
Zdeněk Ženíšek,
Marcela Kobrová,
Ing. Jana Králová,
Mgr. Pavel Dvořák.

Usnesení č. 481
Rada města doporučuje zastupitelstvu města použít finanční prostředky ve výši
1 290 000,00 Kč z rezervy města Vimperk na zajištění autorského dozoru, technického
dozoru investora a koordinátora BOZP u realizovaných staveb spojených
s odstraňováním následků povodní 2009.

Usnesení č. 482
Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu, jejímž předmětem je zajištění činnosti
koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Vimperk a podnikatelem
Zdeňkem Mrzenou, Pěčnov 51, 384 21 Husinec, dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 483
Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu, jejímž předmětem je zajištění činnosti
autorského dozoru a technického dozoru investora na stavbách „Obnova území po
povodních Město Vimperk – Křesánovský potok – otevřená část a stoková část –
u Pivovaru, ulice Kaplířova a ulice Na Baště“ a „Obnova území po povodních Město
Vimperk – řeka Volyňka – sever – v prostoru parku a nad restaurací Terasa a západ –
Zlatá Stezka a u Šumavanky“ mezi Městem Vimperk a podnikatelem Ing. Jindřichem
Korbelem, Nišovice 79, 387 01 Volyně, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města jejím podpisem.

Usnesení č. 484
Rada města souhlasí s udělením licence dopravci Stanislav Jirásek – STENBUS,
Českého červeného kříže 561, Praha 5, na linku – 143444 Praha – Kašperské Hory.

Usnesení č. 485
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o používání produktu „DÚ Portal“ mezi
společností DEKRA Automobil a.s. se sídlem: Praha 4, Türkova 1001 a Městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk podle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města jejím podpisem. Smlouva je určena pro pracovníky odboru dopravy a silničního
hospodářství zabývající se schvalováním technické způsobilosti jednotlivých vozidel.

Usnesení č. 486
Rada města souhlasí s odprodejem nepotřebného majetku oceněného komisí pro
oceňování majetku dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 487
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v přízemí č. 306
čp. 484 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku o celkové výměře 39,28 m2 za účelem
podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor
reprezentativních ve výši 459,63 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve
výši 367,71 Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí
nájemce.

Usnesení č. 488
Rada města, jako jediný vlastník společnosti MěSD Vimperk, s.r.o., povoluje
v městských objektech s plastovými okny možnost připevnění držáků antén na internet.
Držáky mohou být připevněny pouze lepením.

Oprava tiskové chyby - na návrh odboru HB: usnesení RM č. 428 ze dne 19. 04. 2009 se mění
ve smyslu přidělení bytu v čp. 497 na čp. 496.

