Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.12.2006
Usnesení č. 1385
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 18. 12. 2006.

Usnesení č. 1386
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro
produkty řady Small bussiness jejíž předmětem je dodávka elektřiny ve sjednaném
rozsahu, zajištění sjednaného množství elektřiny a platit za dodávku elektřiny,
distribuci elektřiny, systémové služby a ostatní související služby mezi Městem Vimperk
a společností E.ON Energie, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice zastoupenou
E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

Usnesení č. 1387
Rada města souhlasí s uzavřením smluv o „Ukončení platnosti Smlouvy o dodávce vody
z vodovodů a o odvádění vod kanalizacemi“ a „Smlouvy o dodávce vody a o odvádění
odpadních vod“ uzavíraných mezi Městem Vimperk a 1. JVS a.s., Severní 8/2264, České
Budějovice dle předložených návrhů a pověřuje starostku Města Vimperk jejich
podpisem.

Usnesení č. 1388
Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za
poštovní služby č. 02811-017/06 mezi Českou poštou s.p., Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3
a Městským úřadem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a pověřuje tajemníka
městského úřadu jejím podpisem.

Usnesení č. 1389
Rada města bere na vědomí výsledek finanční kontroly provedené u příspěvkové
organizace Sportovní, tělovýchovné a rekreační zařízení Města Vimperk (STARZ
Vimperk), 1. máje 321, Vimperk.

Usnesení č. 1390
Rada města, jako jediný společník společností Městské služby Vimperk, s.r.o. a Městské
správy domů, s.r.o., rozhodla o přenesení kompetencí spravovat nemovitý a movitý
majetek města Vimperk v areálu kasáren U Sloupů ze společnosti Městské služby
Vimperk, s.r.o. na společnost Městská správa domů, s.r.o. s platností od 1. 1. 2007.

Usnesení č. 1391
Rada města, jako jediný společník splečností Městské služby Vimperk, s.r.o. a Městské
správy domů, s.r.o., jmenuje komisi pro předání majetku a agendy spojené s přenesením
kompetencí spravovat nemovitý a movitý majetek města Vimperk v areálu kasáren U
Sloupů ve složení: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jan Martan, František Kroupa, Aleš
Prouza, Jana Hlavová, Marie Pavelková, Ing. Michal Janče. Předání proběhne
v termínu od 1. 1. 2007 do 19. 1. 2007.

Usnesení č. 1392
Rada města, jako jediný společník společností KVINT Vimperk, spol. s r.o. a Městské
služby Vimperk, s.r.o., jmenuje komisi pro předání majetku a agendy spojené se
sloučením společností ve složení: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jan Martan, Josef Farták,
Jaromír Tomšovic, Ing. Josef Kotál, Marcela Becková, Marie Pavelková. Předání
proběhne v termínu od 1. 1. 2007 do 19. 1. 2007.

Usnesení č. 1393
Rada města, jako jediný společník společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o., rozhodla
vypsat výběrové řízení na obsazení funkce jednatele společnosti. Výběrové řízení bude
vypsáno do 10. 01. 2007 a termín pro uzávěrku přihlášek je 15. 02. 2007.

Usnesení č. 1394
Rada města, jako jediný společník splečnosti KVINT Vimperk, s.r.o., rozhodla o tom, že
jednatel této společnosti Josef Farták je v rámci řízení této společnosti a jejího
hospodaření, až do doby sloučení této společnosti se společností Městské služby
Vimperk, s.r.o. povinen dbát pokynů pověřené osoby, a to Ing. Bohumila Petráška,
místostarosty města Vimperk, pověřeného koordinací sloučení obou společností
s platností od 1. 1. 2007.

Usnesení č. 1395
Rada města, jako jediný společník společnosti Městské služby Vimperk, s.r.o., rozhodla
o tom, že jednatel této společnosti Ing. Jan Martan je v rámci řízení této společnsti a
jejího hospodaření, až do doby sloučení této společnosti se společností KVINT Vimperk,
s.r.o. povinen dbát pokynů pověřené osoby, a to Ing. Bohumila Petráška, místostarosty
města Vimperk, pověřeného koordinací sloučení obou společností s platností
od 1. 1. 2007.

Usnesení č. 1396
Rada města, jako jediný společník společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o., rozhodla
ukončit platnost mandátní smlouvy na provozování kasáren U Sloupu se společností
Městské služby Vimperk, s.r.o. k 31. 12. 2006.

Usnesení č. 1397
Rada města bere na vědomí zápis ze sportovní komise konané dne 20. 12. 2006.

Usnesení č. 1398
Rada města schvaluje se změnou rozpočtu na r. 2006 dle předloženého návrhu:
- změna objemu rozpočtu na celkovou částku 210 513 tis. Kč (rozpoč. opatření
č. 128, 129, 139)
- změnu ve výdajích rozpočtu v celkové částce 4 185 536,- Kč (rozpoč. opatření
č. 130-138).

Usnesení č. 1399
Rada města bere na vědomí zprávu Městských služeb Vimperk s.r.o. o vyúčtování
provozu vodárny Sloup. Rada města nesouhlasí s požadovanou částkou ve výši
196 257,95 Kč, a schvaluje úhradu ve výši 99 230,- Kč na základě dohadovacího řízení
s výše uvedenými.

Usnesení č. 1400
Rada města bere na vědomí vyjádření jednatele firmy Kvint Vimperk s.r.o.

Usnesení č. 1401
Rada města rozhodla, na základě předloženého vyhodnocení poptávkového řízení
vypsaného Městskými službami Vimperk s.r.o., uzavřít smlouvu na dodávku
výměníkové stanice v kotelně Sklářská s firmou Intoma Čkyně a firmou Johnson
Controls International spol. s r.o. České Budějovice formou leasingové smlouvy s ČSOB
Prachatice. Smlouva o finančním zajištění bude předložena před realizací k schválení
Radě města.

