Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010
Usnesení č. 648
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.06.2010.
Usnesení č. 649
Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní
smlouvy k části bytu č. 7 v ulici Mírová čp. 426 ve Vimperku dle předloženého návrhu,
mezi nájemcem a to na dobu určitou, a to s platností od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011.
Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.
Usnesení č. 650
Rada města souhlasí s výměnou sprchového koutu za vanu v bytě č. 21 v ulici Sklářská
čp. 399 ve Vimperku na vlastní náklady nájemce.
Usnesení č. 651
Rada města souhlasí s opravou bytového jádra č. bytu 17 v Mírové ulici čp. 434 ve
Vimperku na vlastní náklady žadatelů. Část nákladů bude proplacena dle posouzení
technika MěSD, s. r. o.
Usnesení č. 652
Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi bytem
K Rokli čp. 495/13, Vimperk (byt v majetku Města Vimperk) – 4+1 a bytem K Rokli čp.
495/14, Vimperk (byt v majetku Města Vimperk) – 3+1.
Usnesení č. 653
Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi bytem
K Rokli čp. 496/30, Vimperk (byt v majetku Města Vimperk) – 3+1 a bytem Mírová čp.
408/12, Vimperk (byt v majetku Města Vimperk) – 1+1.
Usnesení č. 654
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 17 v ulici Sklářská čp.
399 ve Vimperku do 30. 6. 2011.
Usnesení č. 655
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1 v ulici Pasovská čp.
150 ve Vimperku do 31. 12. 2010.

Usnesení č. 656
Rada města souhlasí s užíváním bytu v ulici Karla Weise čp. 396 ve Vimperku bez
právního důvodu za předpokladu, že nájemnice bude hradit pravidelně bezdůvodné
obohacení ve výši nájemného a bude dodržovat dohodu o splátkách na poplatek
z prodlení. Dojde-li k porušení byť jedné měsíční splátky ve splátkovém kalendáři nebo
k porušení pravidelné měsíční úhrady bezdůvodného obohacení ve výši nájemného,
podá Město Vimperk žalobu na vyklizení výše uvedeného bytu.
Usnesení č. 657
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti o souhlas s úhradou
nedoplatku na vyúčtování služeb roku 2009 ve výši 4914 Kč a navrhuje stanovit výši
splátek tak, aby byl nedoplatek na vyúčtování uhrazen do 18 měsíců.
Usnesení č. 658
Rada města souhlasí s místem podnikání cizího státního příslušníka Ing. Franze J.
Hedricha, trvale bytem Bayrischzeller Str. 24, Muenchem, v nebytovém prostoru č. 320
v ulici nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku, jehož nájemcem je Ing. Ivo Šlajer, Lázně
389, Prachatice.
Usnesení č. 659
Rada města rozhodla o výpovědi z nájmu nebytových prostor č. 302 v ulici
Klostermannova čp. 367 ve Vimperku. Nájemní poměr skončí uplynutím 3 měsíční
výpovědní lhůty, která počne běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení
výpovědi.
Usnesení č. 660
Rada města souhlasí s výměnou stávajících oken za okna plastová v nebytových
prostorech č. 310 čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku na vlastní náklady nájemce
Účetnictví K+K s.r.o., Vimperk, Mírová 426. Náklady na výměnu oken budou ve
standardu započteny vůči nájemnému.
Usnesení č. 661
Rada města uznává částku 82 770 Kč jako standardní náklady na výměnu výkladních
skříní se zabudováním vchodových dveří v nebytových prostorech č. 303 v ulici 1. máje
čp. 74 ve Vimperku, a tato částka bude započtena nájemnici, vůči nájemnému.

Usnesení č. 662
Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v čp. 74 v ulici 1. máje ve
Vimperku č. 307 o celkové výměře 64,60 m2, za účelem zřízení svatebního salonu
a půjčovny společenských šatů. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor
reprezentativních ve výši 597,54 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve
výši 478,02 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních ve výši 239 Kč za
1 m2/rok(ceny jsou uvedeny bez DPH) a bude navyšováno každým rokem o míru
inflace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou s platností od 10. 7. 2010. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí
nájemce.
Usnesení č. 663
Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v čp. 74 v ulici 1. máje ve
Vimperku č. 302 o celkové výměře 47,98 m2 za účelem zřízení prodejny dětského textilu
a kojeneckého sortimentu. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor
reprezentativních ve výši 919,28 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve
výši 735,40 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních ve výši 367,71 Kč za 1
m2/rok(ceny jsou uvedeny bez DPH) a bude navyšováno každým rokem o míru inflace.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
nejpozději do 10 dnů po vyklizení nebytových prostor původním nájemcem.
Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Usnesení č. 664
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu a případně i budoucího prodeje
nemovitostí zapsaných 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. 2522/3 – celková výměra nebytových prostor 881 m2
část manipulační plochy - část parcely KN č. 2522/60 o výměře 1475,5 m2
za účelem podnikatelské činnosti. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s
3 měsíční výpovědní lhůtou.
Nájemné je stanoveno za níže uvedených podmínek: Pokud nájemce uzavře současně
s nájemní smlouvou smlouvu o smlouvě budoucí kupní:
první dva roky je nájemné za stávajících podmínek:
- 120,- Kč/m2/rok podlahové plochy - v objektech ubytovacích, administrativních,
správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající
rozvod vody a kanalizace
- 100,- Kč/m2/rok podlahové plochy – v objektech výrobních, dílenských, pro údržbu
vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizace
- v ostatních objektech – sklady, garáže, které nejsou napojeny na stávající rozvod vody
a vnitřní kanalizaci ve výši 80,- Kč/m2/rok podlahové plochy
- manipulační plocha 2,- Kč z 1m2/rok.
Pro další rok nájmu (3 rok) je stanoveno nájemné z pronájmu nebytových prostor ve
výši 317,30 Kč/1m2/rok a bude navyšováno
každým rokem o míru inflace a
z manipulační plochy je stanoveno nájemné 9 Kč/1m2/rok.
Výše bezdůvodného obohacení je stanovena u nebytových prostor ve výši 317,30
Kč/1m2/rok a bude navyšováno každým rokem o míru inflace a z manipulační plochy
9 Kč /m2/rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Usnesení č. 665
Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve
Vimperku č. 361 o celkové výměře 33,40 m2 (garáž) Úřadu práce v Prachaticích,
Poštovní čp. 313, za účelem garážování. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor ve
výši 226,26 Kč za 1 m2/rok (ceny jsou uvedeny bez DPH) a bude navyšováno každým
rokem o míru inflace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou s platností od 10. 7. 2010. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si
zajistí nájemce.

Usnesení č. 666
Rada města souhlasí s ukončením nájmu části manipulační plochy – části pozemku KN
č. 2522/1 o výměře 100 m2 společností Městské služby Vimperk, s r. o., se sídlem
Vimperk, Steinbrenerova 6, okres Prachatice, dohodou, ke dni 30. 6. 2010.
Usnesení č. 667
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene k umístění vodovodní přípojky v rámci stavby „Vodovodní
přípojka pro zvířecí útulek a provozní objekt na p. p. č. 322/1, 1776, 1777/6, 1777/3,
1777/4 a p. stav. č. 1777/12 a 1777/9 v k. ú. Vimperk" na parcele KN č. 1777/6 v k. ú.
Vimperk s vlastníkem parcely. Náklady na zřízení věcného břemene ponese strana
oprávněná tj. Město Vimperk. Rada města pověřuje místostarostu města podpisem této
smlouvy.
Usnesení č. 668
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků, souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení zemního
kabelového vedení NN a uzemnění v rámci stavby „Vimperk – úprava NN, čp. 113“, do
pozemků parcel KN č. 26 a KN č. 33 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 MěÚ Vimperk, které jsou součástí
smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Rada města pověřuje místostarostu
města podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 669
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků, 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 částech zatížených nemovitostí v rámci stavby „Vimperk – kabel NN,
p. Švihal“, v pozemcích parcel KN č. 232 a KN č. 2629/1 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 geometrického plánu
č. 1914-2564/2010, 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 3.040,- Kč bez DPH. Rada města pověřuje místostarostu
města jejím podpisem.
Usnesení č. 670
Rada města rozhodla ukončit pronájem části parcely KN č. 1719/1 o výměře 1400 m2
v k. ú. Vimperk dle předloženého snímku katastrální mapy podle nájemní smlouvy č.
40-081/07 z 15. 8. 2007 dohodou k 31.7. 2010. Změna rozsahu nájmu bude řešena
uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 40-081/07.
Usnesení č. 671
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu a budoucího prodeje části pozemku
určeného pro nízkopodlažní bytovou výstavbu ve Vimperku. Jedná se o pozemek
označený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1719/1 o výměře její části 1100 m2,
zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk. Pozemek bude po dobu výstavby
pronajat a po kolaudaci nově postaveného rodinného domu prodán za cenu v místě a
čase obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce minimálně však za 300,- Kč/m2.
Ve stanovené kupní ceně bude zohledněna skutečnost existence ochranných pásem VN.
Kupní cena bude splatná před uzavřením kupní smlouvy. Nájemní smlouva bude
uzavřena od 1.8.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a bude obsahovat
závazné termíny získání souhlasu stavebního úřadu, zahájení stavby a jejího
oprávněného užívání. Nájemné bude ve výši 5,- Kč/m2/rok. Nabyvatel bude hradit
veškeré náklady na případné geodetické práce a ocenění pozemku.
K parcele nejsou dovedeny inženýrské sítě a stavebník si bude muset zajistit přístup
k nemovitosti v souladu s platnou legislativou.
Součástí nabídky (žádosti) zájemce musí být nabídka jednorázové ceny za získání práva
nájmu, splatná do 10 dnů od oznámení výsledku úspěšnému zájemci. Nebude-li tato
částka včas uhrazena, bude tato skutečnost znamenat ukončení jednání s tímto
zájemcem a smluvní vztah k pozemku může být nabídnut dalšímu nejlépe vyhovujícímu
zájemci.
Usnesení č. 672
Rada města rozhodla, že nebude prozatím nakládat s parcelou KN č. 1505 v k. ú.
Vimperk ve smyslu jejího pronájmu z důvodu, že část tohoto pozemku bude využita pro
zřízení staveniště při provádění opravy opěrné (ochranné) zdi podél parkoviště a řeky
Volyňky v období červen - září 2010.

Usnesení č. 673
Rada města rozhodla nezabývat se žádostí společnosti Staročeská kuchyně, s. r. o. se
sídlem Náměstí Svobody 40, 385 01 Vimperk, do doby uhrazení veškerých závazků vůči
Městu Vimperk.
Usnesení č. 674
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. 566/1 o výměře 81 m2, za účelem
individuálního zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.8.2010 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců, nájemné bude ve výši minimálně 2,Kč/m2/rok. Pozemek bude pronajat nájemci bytové jednotky č. 1 v ulici Nad Stadionem
čp. 356 ve Vimperku jako příslušenství k tomuto bytu.

Usnesení č. 675
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků, souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení nového zemního
kabelového vedení NN a uzemnění v rámci stavby „Bořanovice, samoty-zahuštění TS“,
do pozemku parcely KN č. 783 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú.
Bořanovice u Vimperka 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 MěÚ Vimperk, které jsou
součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Rada města pověřuje
místostarostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 676
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku zapsaného u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnickém č. 10001 z majetku Města
Vimperk, označeného jako parcela KN č. 1647/3 o výměře 17 m2, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.550,- 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 vlastníkovi garáže postavené na shora
uvedeném pozemku. Rada města dále požaduje uhradit zpětně za poslední tři roky
nájemné za užívání uvedené parcely ve výši 9,-Kč/m2/rok tj. cekem 459,-Kč.
Usnesení č. 677
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o provedení přezkoumání hospodaření města
č. 181, jejímž předmětem je přezkoumání hospodaření města za rok 2010 s Ing. Jiřím
Čápem, Klatovy dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 678
Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2010 dle předloženého návrhu:
• změnu objemu rozpočtu na celkovou částku 329.305 tis. Kč (RO č. 40 – 47),
• změnu ve výdajích rozpočtu v částce 316.040 Kč (RO č. 48).
Usnesení č. 679
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 2267730298
s Kooperativou, pojišťovnou, a.s. Praha 1 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města jeho podpisem.
Usnesení č. 680
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek k pojistné smlouvě Flotila č. 6980784145
s Kooperativou, pojišťovnou, a.s. Praha 1 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města jeho podpisem.

Usnesení č. 681
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 27 k pojistné smlouvě č. 3000161473
s Kooperativou, pojišťovnou, a.s. Praha 1 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města jeho podpisem.
Usnesení č. 682
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi městem Vimperk a
společností Asekol s.r.o., Praha 4 – Braník dle předloženého návrhu a pověřuje
místostarostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 683
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na veřejnou zakázku „Provedení stavebních prací pro projekt Systém
nakládání s bioodpady Vimperk“ rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku
uchazečům takto:
1) stavební část „Kompostárna v areálu ČOV („část 1“) společnosti STABAG a.s.,
Na Bělidle 198/21, Praha, IČ: 60838744, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější nabídka
2) stavební část „Dozrávací plocha Pravětín („část 2 zakázky)“ společnosti
Dřevotvar-řemesla a stavby, s.r.o., Slavníkovců 455, Chýnov, IČ: 26071584, jejíž
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
Usnesení č. 684
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Přístřešky na kontejnery – Sídliště
Míru – projekt pro územní a stavební řízení“ mezi městem Vimperk a Janem
Křiváčkem, Prachatice dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu města jejím
podpisem.
Usnesení č. 685
Rada města rozhodla uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 2 s Projektovým ateliérem AD,
s. r. o., České Budějovice, jejíž předmětem je „Příprava a zpracování územního plánu
Vimperk“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 686
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Dopravní komise ze dne 15.06.2010 a
souhlasí se závěry uvedenými v bodech č. 2 – č. 4.
Usnesení č. 687
Rada města souhlasí s poskytnutím volných vstupů do Minimuzea Zlaté stezky nebo na
Městskou zvonici účastníkům hry „Vimperské puzzlování“, a to od 28.06.2010 do
25.08.2010.

Usnesení č. 688
Rada města souhlasí s umístěním informačních tabulí a mobiliáře na parcelách parc.
č. 675 v k. ú. Klášterec a 936/1 v k. ú. Vimperk, podél „Volyňské cyklocesty“.
Usnesení č. 689
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je akce „Vimperk, ulice
Mírová - oprava chodníků a komunikace před č. p. 407 - 410“ mezi Městem Vimperk a
společností Městské služby Vimperk, s. r. o., Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 690
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je akce „Vimperk, ulice
Mírová - oprava chodníku podél komunikace v úseku č. p. 407 - 406“ mezi Městem
Vimperk a společností Městské služby Vimperk, s. r. o., Steinbrenerova 6, 385 01
Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 691
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je akce „Vimperk, ulice
Mírová - oprava parkoviště a zpevněné plochy pro kontejnery před č. p. 407 - 410“ mezi
Městem Vimperk a společností Městské služby Vimperk, s. r. o., Steinbrenerova 6,
385 01 Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 692
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je akce „Vimperk, ulice
Mírová - oprava žlabů okolo č. p. 407 - 410“ mezi Městem Vimperk a společností
Městské služby Vimperk, s. r. o., Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk, dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 693
Rada města jmenuje hodnotící komisi na veřejné zakázky „Obnova komunikace
Hrabice - Cejsice - Křesánov po povodni 2009“, „Obnova komunikace, opěrné zdi,
dešťové kanalizace a veřejných toalet v ulici Sadové po povodni 2009“, „Obnova
komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Mírová po povodni 2009“, „Obnova
komunikace Solná Lhota - Skláře po povodni 2009“, „Obnova komunikace Vodník ulice Purkártova po povodni 2009“ a „Obnova odvádění povrchových dešťových vod v
areálu U Sloupů po povodni 2009“ ve složení: členové komise - Ing. Bohumil Petrášek,
Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Ing. Jaroslav Zámečník, Hana Lavičková, náhradníci Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Václav Kokštein, Zdeněk Ženíšek, Věra Vávrová, Martina
Krčková.

Usnesení č. 694
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Obnova
zatrubněného potoka v úseku městské koupaliště až křižovatka ulic Sušická a 1. máje 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. 695
Rada města rozhodla zrušit výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce „Obnova místní komunikace k osadě Veselka po povodni 2009“ z důvodu změny
rozsahu díla.
Usnesení č. 696
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava fasády čp. 6
v ul. Steinbrenerova, Vimperk, ze severní a západní strany a ubourání komínu do
úrovně půdního prostoru včetně opravy střechy mezi Městem Vimperk a společností
GSI INVEST s. r. o., Na Hroudě 3317/22, 101 00 Praha 10, dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 697
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je architektonická
studie stavby „Vimperk - Dům s pečovatelskou službou“ mezi Městem Vimperk a
společností Atelier A ČR, s. r. o., Vnoučkova 517, 140 00 Praha 4, dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 698
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností Městské služby, s. r. o.,
Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk, jejímž předmětem je „MŠ Klostermannova č.p. 365
– oprava oplocení“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 699
Rada města souhlasí se zhotovením nových balkonů na domu čp. 462 v ulici SNP za
současného navýšení nájemného u bytů s novými balkony.
Usnesení č. 700
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace v rámci
Programu prevence kriminality Jihočeského kraje v roce 2010 č.SD/OSVZ/109/2010
mezi poskytovatelem Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
a městem Vimperk , Steinbrenerova 6, Vimperk a pověřuje starostu města jejím
podpisem.

Usnesení č. 701
Rada města rozhodla vypovědět smlouvu č. 7503600000 mezi společností Telefónica O2
Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 – Michle a Městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 217 Vimperk k 01.08.2010 a pověřuje starostu města
podpisem výpovědi. Smlouva se týká užívání analogového okruhu hlasových služeb.
Usnesení č. 702
Rada města rozhodla zrušit digitální linku ISDN č. 38840281 hlasových služeb
k 01.08.2010 u společnosti Telefónica O2, Czech republic a.s. a pověřuje tajemníka MěÚ
realizací tohoto usnesení.
Usnesení č. 703
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 000,-- Kč nadačnímu
fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb na 19. ročník dějepisné soutěže studentů
gymnázií ČR, která se uskuteční 25.11.2010. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly –
příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do
31.12.2010.
Usnesení č. 704
Rada města souhlasí s odprodejem nepotřebného majetku oceněného komisí pro
oceňování majetku dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 705
Rada města rozhodla stanovit společnosti LESS&FOREST, s.r.o. Bohdaneč 136, LZ
Boubín, smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč v případě, že nedojde k odstranění škod
na majetku města Vimperk po ukončení nájemního vztahu k nemovitostem – část
pozemku parc. č. 2522/60 v k. ú Vimperk o výměře 2859 m2, část pozemku na parc. č.
2522/65 v k. ú. Vimperků o výměře 2000 m2, železniční vlečka včetně nakládacího
prostoru na parc. č. 330/2 v k. ú. Lipka.

