Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.05.2010
Usnesení č. 538
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 17.05.2010.
Usnesení č. 539
Rada města rozhodla uzavřít kupní smlouvu s firmou BENJAMÍN, s.r.o., Buchlovice na
provedení nákupu nábytkových sestav a prvků do pavilonu MŠ30 v budově MŠ
Klostermannova v Mírové ulici č.p. 442 ve Vimperku dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 540
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova
komunikace v osadě Bořanovice po povodni 2009“, rozhodla přidělit výše uvedenou
veřejnou zakázku uchazeči STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Usnesení č. 541
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova
komunikace v ulici Pasovská, ulici Nádražní a parkoviště v ulici Sušická po povodni
2009“, rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči STRABAG a.s., Na
Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
Usnesení č. 542
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova
komunikace v ulici Zlatá Stezka po povodni 2009“, rozhodla přidělit výše uvedenou
veřejnou zakázku uchazeči DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Slavníkovců
455, 391 55 Chýnov, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
Usnesení č. 543
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova
opěrných zdí u hřbitova po povodni 2009“, rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou
zakázku uchazeči DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Slavníkovců 455, 391
55 Chýnov, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Usnesení č. 544
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka
„Obnova komunikace v osadě Bořanovice po povodni 2009“ mezi Městem Vimperk
a společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 545
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka
„Obnova komunikace v ulici Pasovská, ulici Nádražní a parkoviště v ulici Sušická po
povodni 2009“ mezi Městem Vimperk a společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 546
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka
„Obnova komunikace v ulici Zlatá Stezka po povodni 2009“ mezi Městem Vimperk
a společností DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55
Chýnov, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 547
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka
„Obnova opěrných zdí u hřbitova po povodni 2009“ mezi Městem Vimperk
a společností DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55
Chýnov, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 548
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou STAVOJ Čkyně s.r.o., jejíž
předmětem jsou „Terénní úpravy a přístavba schodiště MŠ Mírová 442“ dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 549
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou STAVOJ Čkyně s.r.o., jejíž
předmětem jsou „Opravy ZŠ Smetanova Vimperk vstup, schodiště, II. patro“ dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 550
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10
v Pasovské ulici čp. 151 ve Vimperku z důvodu prodeje objektu čp. 151 v Pasovské ulici
ve Vimperku.
Usnesení č. 551
Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor - šatny v čp. 484 v ulici
Nad Stadionem ve Vimperku dohodou, ke dni 31. 5. 2010.

Usnesení č. 552
Rada města v zastoupení vlastníka parcely KN č. 2289 v k.ú. Vimperk souhlasí s tím,
aby tento pozemek byl využit pro skautské stanové tábory v období od 01.07.2010 do
31.07.2010 za předpokladu, že nedojde k poškození tohoto a okolních pozemků
a nebude změněn jejich současný stav. Vydání souhlasu je podmíněno souhlasem
orgánů státní správy, především ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí
MěÚ Vimperk. Souhlas je vydáván Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisko
„BÍLÝ ALBATROS“ Praha 7, Haškova 7, 170 00 Praha.
Usnesení č. 553
Rada města souhlasí s tím, aby Úřad práce v Prachaticích, Poštovní 113, hradil zvýšené
nájemné z nebytových prostor o 5% s platností od 1. 6. 2010.
Usnesení č. 554
Rada města v zastoupení vlastníka pozemku KN č. 2071/6 v k.ú. Vimperk souhlasí
s krátkodobým uskladněním zeminy na části tohoto pozemku z výkopu pro stavbu
rodinného domu na sousední parcele KN č. 2071/11 za předpokladu, že po dokončení
stavebních prací (vyzdění sklepů) bude pozemek uveden do původního stavu.
Usnesení č. 555
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Vimperk a společností
Protom Strakonice, s.r.o, jejíž předmětem je „Regenerace panelových domů čp. 461
a čp. 462 ve Vimperku v ulici SNP“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Usnesení č. 556
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 5 000,-- Kč Jiřímu Fialovi,
K. Weise čp. 398, Vimperk, za MO ČRS Vimperk, na zabezpečení závodů mládeže
v rybolovu v roce 2010 /Zlatá udice a seriál republikových závodů v lovu ryb na umělou
mušku/. Rada města požaduje předložit vyúčtování nejpozději do 30.01.2011.
Usnesení č. 557
Rada města jako jediný společník společnosti Městské služby Vimperk s.r.o., bere na
vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2009 a souhlasí s úhradou ztráty hospodaření za
rok 2009 z nerozděleného zisku minulých let.
Usnesení č. 558
Rada města jako jediný společník společnosti Městské lesy Vimperk s.r.o., bere na
vědomí Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2009 a souhlasí s úhradou ztráty
hospodaření za rok 2009 z nerozděleného zisku minulých let.

Usnesení č. 559
Rada města jako jediný společník společnosti Městská správa domů Vimperk s.r.o.,
bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2009 a souhlasí s převedením
zisku do roku 2010 jako nerozdělený zisk.
Usnesení č. 560
Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
v podmínkách města Vimperk zadat veřejnou zakázku na stavební práce „MŠ Vimperk
– vnitřní stavební úpravy pavilónu MŠ 30“ jejíž předpokládaná hodnota je 1 855 000,00
Kč bez DPH (2 226 000,00 Kč včetně DPH) a dále jmenuje hodnotící komisi ve složení
členové komise: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Marcela
Kobrová, Ing. Ivana Janoudová, náhradníci: Ing. Jaroslava Martanová,
Ing. Václav Kokštein, Zdeněk Ženíšek, Alena Szabová, Ing. Jana Králová.
Oprava tiskové chyby
v usnesení RM č. 591 ze dne 17. 05. 2010 se mění termín ukončení nájemního vztahu
z 25.05.2012 na 20.05.2012.

