Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.06.2010
Usnesení č. 606
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 31.05.2010.
Usnesení č. 607
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Parkoviště
na pozemku parc. č. 59 v k. ú. Vimperk“, 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. 608
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka
„Parkoviště na pozemku parc. č. 59 v k. ú. Vimperk“ 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. 609
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí grantu na
realizaci akce „Rekonstrukce autobusové zastávky Vimperk – Hrabice“, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 610
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí grantu na
realizaci akce „Rekonstrukce autobusové zastávky Vimperk – Křesánov“, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 611
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí grantu na
realizaci akce „Rekonstrukce autobusové zastávky Vimperk – Výškovice“, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 612
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí grantu na
realizaci akce „Rekonstrukce autobusové zastávky Vimperk – Korkusova Huť“, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 613
Rada města na základě příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů rozhodla vyloučit uchazeče BDM Stavební,
a. s., IČ: 280 67 967, Pražská 286, 397 01 Písek-Pražské Předměstí z účasti v zadávacím
řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Obnova místní komunikace
k osadě Veselka po povodni 2009“.
Odůvodnění:
Nabídka výše jmenovaného uchazeče neobsahuje oceněný výkaz výměr – položkový
rozpočet.
Usnesení č. 614
Rada města na základě příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyloučit níže uvedené uchazeče
z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Obnova
zatrubněného potoka v úseku městské koupaliště až křižovatka ulic Sušická a 1. máje
po povodni 2009“.
Stavební firma HUKO s.r.o., IČ: 251 74 533, Leptač 30, 383 01 Prachatice-Chroboly
Odůvodnění:
Nabídka výše jmenovaného uchazeče obsahuje výpis z obchodního rejstříku, v němž je
zapsán, starší 90 kalendářních dnů.
JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení, spol. s r.o., IČ: 418 79 236, Ostrov 38, 383 01
Prachatice
Odůvodnění:
Nabídka výše jmenovaného uchazeče obsahuje výpis z obchodního rejstříku, v němž je
zapsán, starší 90 kalendářních dnů.
Usnesení č. 615
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 4 v ulici Mírová čp. 424
ve Vimperku, do 30. 6. 2011.
Usnesení č. 616
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 30 v ulici Mírová čp.
430 ve Vimperku 30. 6. 2011.
Usnesení č. 617
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 22 v ulici Sklářská čp.
399 ve Vimperku do 14. 6. 2011.
Usnesení č. 618
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1 v ulici Sklářská čp.
129 ve Vimperku do 31. 5. 2011.

Usnesení č. 619
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory č. 361 o celkové
výměře 33,40 m2 v 1. PP – blok D v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku, za
účelem garážování. U nebytových prostor je stanovena minimální výše nájemného
226,26 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Usnesení č. 620
Rada města rozhodla pronájmout nemovitosti zapsané u KÚ v Prachaticích, v katastru
nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam
označených jako:
• objekt na st. p. č. KN 2522/12 o výměře nebytových prostor 988 m2
• část manipulační plochy - část parcely KN č. 2522/74 o výměře 3073 m2
společnosti Palestra s r. o., Boubská 7, za účelem provozování dílny se zaměstnáváním
osob se sníženou pracovní schopností, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
s platností od 8. 6. 2010
Nájemné je stanoveno ve výši 317,30 Kč/1m2/rok z nebytových prostor a bude
navyšováno každým rokem o míru inflace a z manipulační plochy je stanoveno nájemné
9 Kč/1m2/rok. Výše nájemného je uvedena bez DPH.
Usnesení č. 621
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků parcel KN č. 1842/47, KN č 1842/48
a KN č. 1842/10 v k.ú. Vimperk souhlasí se vstupem a provedením prací spočívajících
demontáži stávajícího vedení NN v rámci stavby „Vimperk – přeložka kabelu NN,
sídliště“ dle předloženého návrhu. Investorem stavby je společnost E.ON Distribuce
ČR. Po provedení prací bude povrch dotčených pozemků uveden do původního stavu.
Usnesení č. 622
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení zemního
kabelového vedení NN a dvou kusů kabelových spojek v rámci stavby „Vimperk –
přeložka kabelu NN, sídliště“, do pozemků parcel KN č. 1842/47, KN č 1842/48 a KN č.
1842/10 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 a životního prostředí MěÚ Vimperk, které jsou součástí smlouvy.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Rada města pověřuje místostarostu města
podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 623
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce MV-26018-/REG/2-2010 mezi
Českou republikou – Ministerstvem vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7 a městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk movitého majetku k zabezpečení
přeneseného výkonu státní správy na úseku správních evidencí a registru silničních
vozidel a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 624
Rada města rozhodla uzavřít kupní smlouvu č. 2/07/90080-RU mezi prodávajícím
Autoleasing, a. s., Praha 8, Střelničná 8/1680 a městem Vimperk, Steinbrenerova 6,
Vimperk a pověřuje starostu města jejím podpisem. Smlouva řeší odkoupení vozidla
Suzuki Ignis 1,3 RZ 3C3 50-20 na základě dříve uzvařené leasingové smlouvy za
zůstatkovou cenu.
Usnesení č. 625
Rada města bere na vědomí jmenování komise pro hodnocení a posouzení výběrového
řízení na pracovní místo úředníka – odboru životního prostředí, předseda komise:
Ing. Josef Kotál, členové: Ing. Ivana Tumová a PhDr. Miloš Beneš.
Usnesení č. 626
Rada města schvaluje uzavření Městské knihovny ve Vimperku v době od 26.07. do
08.08.2010 včetně z důvodu čerpání řádné dovolené.
Usnesení č. 627
Rada města vyhovuje žádosti Svazu diabetiků ČR, územní organizace Vimperk
a poskytuje jim finanční příspěvek z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve
výši 10.000 Kč na dofinancování rekondičního pobytu diabetiků v penzionu Anna na
Zadově v měsíci červnu 2010. Zároveň pověřuje starostu obce k podepsání smluvy
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Vimperk.
Usnesení č. 628
Rada města souhlasí s udělením výjimky z OZV města Vimperk č. 2/2008 o zabezpečení
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a omezení činností způsobujících hluk,
a to dne 11.06.2010 od 22:00 do 24:00 hod z důvodu pořádání koncertu v Hudební
hospodě XIII.
Usnesení č. 629
Rada města souhlasí s udělením výjimky z OZV města Vimperk č. 2/2008 o zabezpečení
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a omezení činností způsobujících hluk,
a to dne 19.06.2010 od 22:00 do 24:00 hod z důvodu pořádání koncertu v Hudební
hospodě XIII.
Usnesení č. 630
Rada města souhlasí s udělením výjimky z OZV města Vimperk č. 2/2008 o zabezpečení
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a omezení činností způsobujících hluk,
a to dne 05.06.2010 od 22:00 do 02:00 hodin z důvodu pořádání Slavností piva.

Usnesení č. 631
Rada města souhlasí s udělením výjimky z OZV města Vimperk č. 2/2008 o zabezpečení
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a omezení činností způsobujících hluk,
a to dne 19.06.2010 od 11:00 do 03:00 hodin z důvodu konání Vimperské soumarské
slavnosti.

