Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.06.2010
Usnesení č. 632
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 07.06.2010.
Usnesení č. 633
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 17 v ulici Luční čp. 500
ve Vimperku do 30. 6. 2011.
Usnesení č. 634
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k obytné místnosti č. 2
v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku (ubytovna v areálu nemocnice Vimperk), do 31.
12. 2010.
Usnesení č. 635
Rada města souhlasí v souladu s §719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní
smlouvy k bytu č. 17 v ulici Mírová čp. 431, Vimperk, dle předloženého návrhu a to na
dobu určitou s platností od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 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. 636
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory č. 327 o celkové
výměře 22,80 m2 v čp. 484 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku, za účelem
podnikatelské činnosti. U nebytových prostor reprezentativních je stanovena minimální
výše nájemného 459,63 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. 637
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory č. 319 o celkové
výměře 12 m2 v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku, za účelem podnikatelské činnosti. U
nebytových prostor reprezentativních je stanovena minimální výše nájemného 459,63
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. 638
Rada města trvá na svém usnesení č. 620 ze zasedání RM dne 7. 6. 2010 kterým mimo
jiné stanovila výši nájemného společnosti Palestra, s.r.o., Boubská 7 z nemovitostí
zapsané u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území
Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, objektu na st. p. č. KN 2522/12 o výměře
nebytových prostor 988 m2 a části manipulační plochy - část parcely KN č. 2522/74 o
výměře 3073 m2

Usnesení č. 639
Rada města rozhodla schválit Smlouvu o přeúčtování telekomunikačních služeb mezi
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a Úřadem práce Prachatice, Poštovní 113,
Prachatice, podle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 640
Rada města souhlasí s odstoupením města Vimperk od Smlouvy na poskytnutí grantu
SD/OREG/05/10 na pořízení návrhu územního plánu Vimperk, uzavřené dne 12.01.2010
mezi Jihočeským krajem a městem Vimperk a pověřuje starostu k vyřízení věci.
Usnesení č. 641
Rada města souhlasí s prodejem nepotřebného majetku oceněného komisí pro oceňování
majetku podle předloženého návrhu.
Usnesení č. 642
Rada města schvaluje ceník letního koupaliště ve Vimperku na sezónu 2010 dle
předloženého návrhu STARZ Vimperk.
Usnesení č. 643
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „MŠ Vimperk
– vnitřní stavební úpravy pavilónu MŠ 30“, rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou
zakázku uchazeči PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Usnesení č. 644
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka „MŠ
Vimperk – vnitřní stavební úpravy pavilónu MŠ 30“ mezi Městem Vimperk a
společností PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 645
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je akce „Vimperk, ulice
Boubínská – mimoúrovňový přejezd železnice“ mezi Městem Vimperk a
Ing. Miroslavem Janouškem, Krátká 1264, 383 01 Prachatice, dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 646
Rada města v zastoupení vlastníka pozemku PK č. 905 díl 1 zapsaného v katastru
nemovitostí pro obec a k. ú.Vimperk a dále pozemků KN č. 527/3, KN č. 527/4 a KN č.
550/1 zapsaných v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Pravětín, souhlasí
s dočasným vynětím (po dobu trvání nájemní smlouvy č. 40-101/09 tj. do 10.8.2039) části
výše uvedených parcel o celkové výměře 2,6 ha, dle předloženého zákresu v katastrální
mapě, ze zemědělského půdního fondu, z důvodu realizace stavby FTV elektrárny.
Souhlas je vydáván stavebníku společnosti V&S, s. r. o., se sídlem Husova tř. 685/17,
České Budějovice na základě plné moci panu Ing. Marku Erhartovi.
Usnesení č. 647
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se společností ČEVAK, a. s.
Smlouvu o ukončení platnosti Smlouvy o dodávce vody z vodovodů a odvádění
odpadních vod kanalizacemi, Smlouva o dodávce vody 1200802112/2, Přílohu č. 1 – o
předčištění odpadních vod v lapači tuků a Přistoupení k platbám vodného a stočného
týkajících se dodávky vody ve sportovním a rekreačním areálu Vodník.

