Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 09.08.2010
Usnesení č. 797
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.07.2010.

Usnesení č. 798
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka
„Vimperk, bývalý vojenský areál U Sloupů – rekonstrukce infrastruktury – část 1“ 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. 799
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 6 v ulici Luční čp. 500
ve Vimperku do 31.07.2011.

Usnesení č. 800
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 10 v ulici Mírová
čp. 434 ve Vimperku do 16.08.2011.

Usnesení č. 801
Rada města rozhodla žádosti o prodloužení nájemního vztahu k obytné místnosti v ulici
Pivovarská čp. 322 ve Vimperku nevyhovět, do doby uhrazení vyúčtování služeb roku
2009. A pokud dojde k prodlení byť jedné měsíční splátky dluhu nebo pokud nebude
hrazena částka za užívání obytné místnosti ve výši byť jednoho měsíčního nájemného,
podá Město Vimperk žalobu na vyklizení výše uvedené obytné místnosti.

Usnesení č. 802
Rada města uznává částku 63.836 Kč včetně DPH jako standardní náklady na výměnu
výkladní skříně a vchodových dveří v nebytových prostorech č. 301 v ulici 1. máje
č.p. 74 ve Vimperku, a bude započtena nájemnici vůči nájemnému.

Usnesení č. 803
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti společnosti ALVEPAL s. r. o., Bořivojova 35,
Praha 3 Žižkov o pronájem parcely KN č. 2522/46 a části parcely KN 2522/65 v k.ú.
Vimperk z důvodu využívání pozemků pro účely města Vimperk.

Usnesení č. 804
Rada města rozhodla pronajmout nemovitosti zapsané u KÚ v Prachaticích, v katastru
nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam
označených jako: část manipulační plochy - část parcely KN č. 2522/1 o výměře 1650 m2,
za účelem zajištění zázemí k objektu na st.p. KN č. 2522/56 v k.ú. Vimperk, který má ve
vlastnictví, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 16.08.2010.
Nájemné je stanoveno za níže uvedených podmínek: Pokud nájemce uzavře současně
s nájemní smlouvou smlouvu o smlouvě budoucí kupní: první dva roky je nájemné
z manipulační plochy 2,00 Kč z 1 m2/rok. Pro další rok nájmu (3 rok) je stanoveno
nájemné 9,00 Kč/m2/rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Pokud nájemce neuzavře
současně s nájemní smlouvou smlouvu o smlouvě budoucí kupní je stanoveno nájemné
9,00 Kč/m2/rok.Výše bezdůvodného obohacení v případě užívání nemovitostí bez
právního důvodu je stanovena 9,00 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 805
Rada města na základě oznámení mění své usnesení č. 758 ze dne 23.07.2010 ve smyslu
změny názvu společnosti, se kterou odsouhlasila rada města uzavřít podnájemní
smlouvu, a to ze společnosti Energotec, s r.o. na Energotek CZ, s.r.o.

Usnesení č. 806
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o provedení programu „Zátěžové programy pro
děti v péči kurátorů pro mládež“ s přílohou č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Vimperk
a občanským sdružením Prevent, Strakonice dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 807
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 10.000,00 Kč z rozpočtu
odboru školství, kultury a cestovního ruchu na nová dřevěná okna na domě čp. 23 na
náměstí Svobody, Vimperk dle požadavků státní památkové péče a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy.

Usnesení č. 808
Rada města souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Vimperk
č. 1/2010 pro konání akcí v rámci projektu Léto pod Boubínem – koncert Open air
rockfest dne 28.08.2010 do 29.08.2010 do 03:00 hodin.

Usnesení č. 809
Rada města souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Vimperk
č. 1/2010 pro konání vystoupení vimperské hudební skupiny „G-rock“ dne 20.08.2010 do
24:00 hodin, které se uskuteční na Arkádách vimperského zámku.

Usnesení č. 810
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 12 v Mírové ulici čp. 408 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou s platností od 16.08.2010 do 31.12.2010. Nájemné je stanoveno ve výši
35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.

Usnesení č. 811
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 9 v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku, 1+1.Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 16.08.2010 do 15.08.2011. Nájemné je stanoveno ve výši
31,77 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.

Usnesení č. 812
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 15 v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku, 2+0. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou s platností od 16.08.2010 do 15.08.2011. Nájemné je stanoveno ve výši
35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.

Usnesení č. 813
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise ze dne 05.08.2010.

Usnesení č. 814
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti společnosti Axis4, a.s. o poskytování informací
o veřejných zakázkách a pověřuje MS vypracováním odpovědi.

Oprava tiskové chyby v usnesení RM č. 785 ze dne 23.07.2010 – nahrazuje se text
„Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 25 Třeboň“ textem „Dřevotvar – řemesla a
stavby, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov“.

