Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.11.2010
Usnesení č. 1120
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25.10.2010.

Usnesení č. 1121
Rada města schvaluje Plán zimní údržby 2010/2011 dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu města jeho podpisem.

Usnesení č. 1122
Rada města souhlasí s uzavíráním smluv o svozu a odstraňování komunálního odpadu,
uzavíraných mezi Městem Vimperk a právnickými osobami nebo fyzickými osobami
oprávněnými k podnikání, na odstraňování komunálního odpadu vznikající jejich
činností dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1123
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 9 v ulici Pod Pekárnou
čp. 590 ve Vimperku, do 30. 10. 2012.
Usnesení č. 1124
Rada města souhlasí v souladu s §719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní
smlouvy k bytu č. 5 v ulici SNP čp. 461, Vimperk, dle předloženého návrhua to na dobu
určitou s platností od 15. 11. 2010 do 14. 11. 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. 1125
Rada města uznává částku 32 302 Kč jako standardní náklady na výměnu oken v bytě
č. 9 v ulici Krátká čp. 207 ve Vimperku a bude započtena nájemkyni proti nájemnému.

Usnesení č. 1126
Rada města nesouhlasí s opravou střechy na objektu v čp. 598 v Pivovarské ulici ve
Vimperku, protože bylo kontrolou MěSD, s.r.o. zjištěno, že opravu střecha objektu
nevyžaduje.

Usnesení č. 1127
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout objekt čp. 12 ve Výškovicích
(kulturní dům) za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše ročního nájemného
činí 30 000 Kč. Počínaje rokem 2011 bude výše nájemného zvyšována každý rok o míru
inflace vyjádřenou zvýšením průměrné cenové hladiny ve sledovaném roce proti roku
předcházejícímu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3měsíční
výpovědní lhůtou po vyklizení a předání nemovitosti městu Vimperk původním
nájemcem. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

Usnesení č. 1128
Rada města rozhodla o výpovědi „Smlouvy o umístění reklamního zařízení na objektu
čp. 367, v ul. Klostermannova“ ze dne 26.10.2007 firmě Klimaut spol. s r.o., Brandýs
nad Labem. Nájemní poměr skončí uplynutím 1 měsíční výpovědní lhůty, které počne
běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Usnesení č. 1129
Rada města bere na vědomí výsledek finanční kontroly provedené u příspěvkové
organizace Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice.

Usnesení č. 1130
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu se společností Intergram, jejímž předmětem je
použití vánoční hudby pro účely konání Adventních trhů dne 27.11.2010 dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 1131
Rada města rozhodla uzavřít licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl
mezi Městem Vimperk a Ochranným svazem autorským pro účely konání Adventních
trhů dne 27.11.2010 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím
podpisem.

Usnesení č. 1132
Rada města souhlasí s návrhem na jednorázové odpuštění poplatků za stánkový prodej
certifikovaných výrobcům Šumava – originální produkt a prodejcům z DDM Vimperk,
v souvislosti s akcí Adventní trhy dne 27.11.2010.

Usnesení č. 1133
Rada města, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č.
183/2007 Sb., o územní plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), podle § 59 odst. 2 stavebního zákona a § 171 až § 174 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu vymezení
zastavěného území na území obce Vimperk pořízeného podle ust. § 59 odst. 3. 4 a 5
stavebního zákona a projednaného dle ust. § 60 odst. 1, 2 a 3 stavebního zákona MěÚ
Vimperk, odborem výstavby a územního plánování, jakožto příslušným úřadem
územního plánování podle ust. § 6 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, vymezuje
zastavěné území obce Vimperk, na částech katastrálních území Křesanov, Výškovice u
Vimperk, Bořanovice u Vimperka, Pravětín, Veselka u Vimperk, Michlova Huť a
vydává opatření obecné povahy.

