Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 06.12.2010
Usnesení č. 1235
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 29.11.2010.

Usnesení č. 1236
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1893 ze dne 11.08.2010,
jejímž předmětem je akce „Vimperk, bývalý 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. 1237
Rada města rozhodla byt č. 6 v Pasovské ulici čp. 150 ve Vimperku zveřejnit v místě
a čase obvyklém a nabídnout jej k pronájmu ve stávajícím stavu.

Usnesení č. 1238
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 4 ve Výškovicích čp. 17
do 31. 12. 2011.

Usnesení č. 1239
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 2 v ulici Nad Stadionem
čp. 199 ve Vimperku do 31. 12. 2011.

Usnesení č. 1240
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 ve Výškovicích čp. 17
do 31. 12. 2011.

Usnesení č. 1241
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 20 v ulici Mírová čp.
430 ve Vimperku do 31. 12. 2011.

Usnesení č. 1242
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory č. 306 v čp. 484
v ulici Na Stadionem ve Vimperku o celkové výměře 39,13 m2 za účelem podnikatelské
činnosti. U nebytových prostor reprezentativních je stanovena minimální výše
nájemného ve výši 459,63 Kč/m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 367,71
Kč/m2/rok. Počínaje rokem 2011 bude nájemné zvyšováno každým rokem o míru
inflace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

Usnesení č. 1243
Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory č. 314 v čp. 199 v ulici Na
Stadionem ve Vimperku o celkové výměře 20,50 m2 za účelem zřízení kanceláře pro
finanční poradenství, zprostředkovatelskou činnost ve finančnictví a pojišťovnictví. U
nebytových prostor je stanoveno nájemné ve výši 250,-- Kč/m2/rok, Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 7. 12.
2010. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

Usnesení č. 1244
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
č. 190N05/32 s Pozemkovým fondem ČR, územním pracovištěm Prachatice. Předmětem
dodatku je snížení předmětu nájmu o pozemky PK č. 940 díl 4, GP č. 243 díl 3 a GP
č. 255 díl 1 v k.ú. Pravětín, z důvodu jejich převodu PF ČR na třetí osobu.
Usnesení č. 1245
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, 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 části zatížené nemovitosti v rámci stavby „Vimperk – přeložka kabelu NN
PRO-SIN“, v pozemku parcely KN č. 555/1 zapsané 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. 1967192/2010, 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
500,- Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 1246
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 02.12.2010
a rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města takto:
- sdružení rodičů při ZUŠ Vimperk ve výši 3.000,- Kč na dopravu dechového orchestru
na Mezinárodní hudební festival v Leszně ve dnech 10.09.-12.09.2010
- ZUŠ Vimperk ve výši 5.600,- Kč na částečnou úhradu pronájmu sálu u příležitosti
Adventního koncertu dechového orchestru ZUŠ dne 19.12.2010.
Příspěvky budou poskytnuty z kapitoly pokladní správa, příspěvky a dotace - kulturní
komise a jejich čerpání bude řádně doloženo finančnímu odboru do 2 měsíců po
skončení akce.
Usnesení č. 1247
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek p. Zdeňku Kutilovi, Rűckerova
343 Vimperk na mikulášskou nadílku pro děti při mikulášské besídce v hotelu Zlatá
hvězda dne 05.12.2010

Usnesení č. 1248
Rada města souhlasí s udělením výjimky z OZV města Vimperk č. 1/2010, dne
12.12.2010 na pořádání ohňostroje na závěr programu 3. adventní neděle u ZŠ TGM
Vimperk, 1. máje čp. 268.

Usnesení č. 1249
Rada města rozhodla vypsat výběrové řízení na obsazení funkce na jednatele společnosti
MěSD Vimperk, s.r.o. dle předloženého návrhu.

