Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.10.2012
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Luboš Drenčeni
Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru investic a údržby
3. Záležitosti odboru životního prostředí
4. Pozemky
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
6. Informace a žádost o stanovení pravidel pro organizování Vimperké akademie
seniorů
7. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
8. Opatření k zajištění přípravy a realizace veřejných zakázek na stavební práce
9. Různé

Hlasování o programu: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 01.10.2012

Usnesení č. 880
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.10.2012.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) „Vimperk – oprava komunikací“ – návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.
841/UA/019/12 ze dne 15.05.2012
b) „Areál vodních sportů Vimperk“ – návrh smlouvy o dílo

Usnesení č. 881
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 841/UA/019/12 ze dne
15.05.2012, jejímž předmětem je veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
„Vimperk – oprava komunikací“ mezi městem Vimperk a společností STRABAG a.s.,
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov, dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu města jeho podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.10.2012

Usnesení č. 882
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka
malého rozsahu na služby „Areál vodních sportů Vimperk“ mezi Městem Vimperk a
společností ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., Újezd 19/409, 118 00 Praha 1 – Malá Strana,
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.10.2012

3. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:

a) schválení financování projektové dokumentace z rezerv rozpočtu města
v letošním roce – přehled financování projektu, položkový rozpočet projektu
b) návrh na vypovězení smlouvy o svozu a likvidaci tříděného odpadu
katalogové číslo 200102 – kopie původní smlouvy, návrh na výpověď smlouvy
c) návrh smlouvy o předání zvířete s o.s. Cibela, Praha

Usnesení č. 883
Rada města souhlasí s realizací projektu „Revitalizace arboreta a letního kina ve
Vimperku“ v letech 2012 a 2013. Financování projektové dokumentace pro projekt
„Revitalizace arboreta a letního kina ve Vimperku“ ve výši 35 000,-- Kč bez DPH bude
provedeno z rezervy rozpočtu města Vimperk v letošním roce, po schválení
rozpočtového opatření zastupitelstvem města.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 23.11.2012

Usnesení č. 884
Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o svozu a likvidaci tříděného odpadu
katalogové číslo 200102 – sklo na území města Vimperk a ve spádových osadách,
uzavřené dne 27.1.2004 mezi městem Vimperk a společností AMT s.r.o. Příbram.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.10.2012
Usnesení č. 885
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o předání zvířete mezi městem Vimperk a
občanským sdružením Cibela o.s., Praha dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.10.2012
4. Pozemky
Přílohy:
a) návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – stavby „Vimperk –
přeložka NN, viadukt“ – žádost GK Plavec – Michalec ze dne 27.09.2012 , návrh
smlouvy o zřízení VB, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) návrh smlouvy o zřízení VB vodovodní přípojky pro RD čp. 3 v k.ú. Pravětín –kopie GP,
návrh smlouvy o VB, návrh odboru HB
c) návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB na stavbu „Hrabice – kabel NN, p.
Dragoun“ – změna vedení trasy – původní a nová situace vedení kabelu NN, kopie
korespondence ze dne 02.10.2012
d) žádost ze dne 02.10.2012 o odkoupení části pozemku v k.ú. Vimperk, kopie NS, snímek
mapy se zákresem, návrh odoru HB
e) pronájem pozemků k zahrádkaření v ul. Nad Stadionem – snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
f) zřízení budoucího VB pro výstavbu rodinného domu – Brantlova ulice,– návrh dodatku č.
1, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
Usnesení č. 886
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, rozhodla uzavřít se společností E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, jako stranou oprávněnou, dle
předloženého návrhu smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu,
spočívajícího v uložení zemního kabelového vedení NN na části zatížené nemovitosti
v rámci stavby „Vimperk – přeložka NN, viadukt“ v pozemku parcely KN č. 1116
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. 2119/2525/2012. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.000,- Kč
bez DPH. Rada města pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.10.2012

Usnesení č. 887
Rada města v zastoupení vlastníka pozemku rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu
smlouvu o zřízení věcného břemene pro účely umístění a provozování vodovodní
přípojky v části pozemku města Vimperk, parcely KN č. 931/1 zapsané u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí
pro obec Vimperk a k.ú. Pravětín na LV č. 10001, v rozsahu podle přiloženého
geometrického plánu č. 175-53/2012 ve prospěch nemovitostí rodinného domu čp. 3 a
parcely KN st. č. 18/1 v k.ú. Pravětín. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem č. 3471/2012 ve výši 2.400,- Kč
bez DPH. Oprávněná z věcného břemene dále uhradí náklady na vypracování
znaleckého posudku ve výši 500,- Kč a náklady na zápis věcného břemene do katastru
nemovitostí tj. správní poplatek. Rada města pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.10.2012

Usnesení č. 888
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s nově předloženou změnou
technického řešení uložení nového zemního kabelového vedení NN v rámci stavby
„Hrabice – kabel NN, p. Dragoun“, v pozemku parcely katastru nemovitostí a KN č. 678
v k.ú. Hrabice v rámci schválené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu dle usnesení rady města č. 343 ze dne 10.4.2012.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.10.2012

Usnesení č. 889
Rada města rozhodla nakládat s částí parcely KN č. 1842/1 v k. ú. Vimperk dle
předloženého návrhu ve smyslu jejího prodeje a pověřuje odbor hospodářský a bytový
MěÚ Vimperk přípravou podkladů pro zveřejnění záměru tj. geodetické oddělení
a ocenění pozemku.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.10.2012

Usnesení č. 890
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001 pro město Vimperk, dle
předloženého zákresu v katastrální mapě, označeného jako parcela katastru
nemovitostí KN č. 566/1 o výměře části 205 m2, za účelem zahrádkaření. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1.11.2012 s výpovědní lhůtou v délce 1
měsíce. Pozemek bude pronajat stávajícímu uživateli a předchozímu nájemci
zahrádky. Nájemní smlouva bude obsahovat ujednání o případném ukončení nájemní
smlouvy z důvodů realizace výstavby fotbalového hřiště s umělým zatravněním.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.10.2012
Usnesení č. 891
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001 pro Město Vimperk, dle
předloženého zákresu v katastrální mapě, označeného jako parcela katastru
nemovitostí KN č. 566/1 o výměře části 188 m2, za účelem zahrádkaření. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1.11.2012 s výpovědní lhůtou v délce 1
měsíce. Pozemek bude pronajat stávající uživatelce a předchozímu nájemci zahrádky.
Nájemní smlouva bude obsahovat ujednání o případném ukončení nájemní smlouvy
z důvodů realizace výstavby fotbalového hřiště s umělým zatravněním.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.10.2012
Usnesení č. 892
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001 pro město Vimperk, dle
předloženého zákresu v katastrální mapě, označeného jako parcela katastru
nemovitostí KN č. 566/1 o výměře části 197 m2, za účelem zahrádkaření. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1.11.2012 s výpovědní lhůtou v délce 1
měsíce. Pozemek bude pronajat stávajícímu uživateli a předchozímu nájemci
zahrádky. Nájemní smlouva bude obsahovat ujednání o případném ukončení nájemní
smlouvy z důvodů realizace výstavby fotbalového hřiště s umělým zatravněním.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.10.2012

Usnesení č. 893
Rada města v zastoupení vlastníka pozemku KN č. 1685/1 v k.ú. Vimperk souhlasí dle
předloženého návrhu s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ze dne 3.9.2012 pro účely zřízení
vjezdu se zpevněným živičným povrchem o výměře 18,55 m2 pro plánovanou stavbu
rodinného domu, na pozemku parcely KN č. 1685/1 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 snímku katastrální mapy. Rada města
pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.10.2012

5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) informace o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu k 30.09.2012
b) zápis z jednání bytové komise dne 08.10.2012 s návrhy na přidělení bytů
c) žádost ze dne 26.09.2012 o prodloužení NS k bytu ul. Luční čp. 499, Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 26.09.2012 o prodloužení NS k bytu v ul. Sklářská čp. 399, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 26.09.2012 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou čp. 591, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 01.10.2012 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 01.10.2012 o povolení rekonstrukce bytu v ul. Luční čp. 498, Vimperk,
vyjádření MěSD ze dne 03.10.2012, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 27.09.2012 o zapůjčení NP zasedací místnosti na náměstí Svobody čp. 9,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost ze dne 01.10.2012 o pronájem pozemku U Sloupů, vyjádření MěSD, vyjádření a
návrh odboru HB
Usnesení č. 894
Rada města bere na vědomí informace o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu ve
Vimperku k 30. 9. 2012.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2012
Usnesení č. 895
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 1 v ulici 1. máje čp. 144 ve Vimperku, 3+kk,. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou s platností od 15. 10. 2012 do 30. 6. 2013. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními
předpisy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2012

Usnesení č. 896
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 19 v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku, 2+0. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou s platností od 15. 10. 2012 do 30. 9. 2013. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními
předpisy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2012
Usnesení č. 897
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 17 v ulici Čelakovského čp. 402 ve Vimperku, 2+1. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou s platností od 15. 10. 2012 do 30. 9. 2013. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými
právními předpisy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2012
Usnesení č. 898
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 2 v ulici Mírová čp. 428 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 15. 10. 2012 do 30. 9. 2013. Nájemné je stanoveno ve výši
35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.

Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2012
Usnesení č. 899
Rada města souhlasí na základě doporučení bytové komise v souladu s čl. VI/4
Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví města
Vimperk s výměnou bytu č. 5 v ulici Sklářská čp. 399 ve Vimperku (1+1) za volný byt č.
6 v ulici Nad Stadionem čp. 355 ve Vimperku (2+1). Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou s platností od 16.10.2012 do 30.9.2013. Nájemné je stanoveno ve výši
35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Byt č. 5 v ulici Sklářská čp. 399 ve Vimperku předá nejpozději do 31. 10. 2012.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.10.2012

Usnesení č. 900
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 11 v ulici Pasovská čp. 150 ve Vimperku, 2+1. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou s platností od 16. 10. 2012 do 31. 12. 2012. Nájemné je
stanoveno ve výši 31,77 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými
právními předpisy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.10.2012
Usnesení č. 901
Rada města rozhodla byt č. 5 v ulici Pasovská čp. 150 ve Vimperku neobsazovat pro
jeho špatný technický stav.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2012
Usnesení č. 902
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise ze dne 3. 10. 2012.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2012
Usnesení č. 903
Rada města rozhodla o prodloužení nájemní smlouvu k bytu č. 29 v ulici Luční čp. 499
ve Vimperku se , do 10. 10. 2013.

Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2012

Usnesení č. 904
Rada města rozhodla o prodloužení nájemní smlouvu k bytu č. 16 v ulici Sklářská čp.
399 ve Vimperku do 30.11.2012.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2012

Usnesení č. 905
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici Pod Pekárnou
čp. 591 ve Vimperku, do 30. 11. 2012.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2012

Usnesení č. 906
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 11 v ulici Pod
Pekárnou čp. 590 ve Vimperku do 30. 10. 2014.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2012

Usnesení č. 907
Rada města souhlasí se stavebními úpravami při zachování stávající dispozice bytu a
s výměnou pořizovacích předmětů v bytě č. 29 v ulici Luční čp. 498 ve Vimperku na
vlastní náklady nájemkyně bez nároku na vyrovnání. Dále rada města upozorňuje
žadatelku na nutnost projednání uvedených úprav s MěSD Vimperk, s.r.o., která
stanoví podmínky a rozsah stavebních úprav dle návrhu, který předložila radě města.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2012

Usnesení č. 908
Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory - zasedací místnost v objektu čp.
8 na náměstí Svobody ve Vimperku, v dopolední hodinách v období od 9. 10. 2012 –
19. 10. 2012 (1 pracovní den) za účelem jednání ve věci mimosoudního vyrovnání a za
níže uvedených podmínek: místnost bude pronajata za předpokladu, že ji nebude
nutné využít k jednání města Vimperk a dojde ze strany žadatele k včasnému
stanovení termínu a rozsahu hodin využití místnosti před započetím pronájmu
místnosti a předloží objednávku na pronájem. Nájemné je stanoveno ve výši 140,- Kč
za každou započatou hodinu včetně DPH.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2012

Usnesení č. 909
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí
zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu
vlastnictví č. 10001, tam označených jako:
Budova bez čp./če. – jiná stavba, o výměře nebytových prostor 988 m2, postavená na
parcele KN č. 2522/12 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 595 m2
manipulační plocha - parcela KN č. 2522/157 o výměře 1796 m2
za účelem podnikatelské činnosti.
Nájemné je stanoveno za níže uvedených podmínek:
Pokud nájemce uzavře současně s nájemní smlouvou smlouvu o smlouvě budoucí
kupní, je první dva roky nájemné stanoveno za níže uvedených podmínek:
- v objektech ubytovacích, administrativních, správních, kulturních zařízení, závodního
stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod kanalizace ve výši 120,- Kč/m2/rok
podlahové plochy
- z manipulační plochy 2,- Kč z 1m2/rok.
Pro další rok nájmu (3 rok) je stanoveno nájemné z pronájmu nebytových prostor ve
výši 317,30 Kč/1m2/rok a bude navyšováno každým rokem o míru inflace a
z manipulační plochy je stanoveno nájemné 9 Kč/m2/rok.
S ostatními nájemci je stanoveno nájemné již od prvního roku nájmu ve výši 317,30
Kč/1m2/rok a bude navyšováno každým rokem o míru inflace, z manipulační plochy je
stanoveno nájemné 9 Kč/1m2/rok.
Výše bezdůvodného obohacení v případě užívání nemovitostí bez právního důvodu je
stanovena z objektu 317,30 Kč/m2/rok a bude navyšováno každým rokem o míru
inflace a z manipulační plochy 9 Kč/m2/rok, a to jen v případě, že uživatel neuzavře
smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle usnesení ZM č. 510 ze dne 16. 3. 2009
s platností od 15. 5. 2009. Výše nájemného a bezdůvodného obohacení je uvedena bez
DPH.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2012

6. Informace a žádost o stanovení pravidel pro organizoavání Vimperké akademie
seniorů
Přílohy:
- návrh odboru ŠK
Usnesení č. 910
Rada města bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu Vimperské akademie
seniorů a rozhodla neomezovat počet účastníků.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 08.10.2012

7. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Přílohy:

- žádost o.p.s. STROOM DUB ze dne 25.09.2012

Usnesení č. 911
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč STROOM DUB
o.p.s. na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním čtvrtého ročníku
zábavného soutěžního odpoledne pro zdravotně postižené „Setkání bez hranic“.
Příspěvek bude použit na úhradu nákladů za nákup věcných cen, na materiálu pro
výrobu věcných cen a na ozvučení sálu. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly –
příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování do 31.01.2013.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 15.10.2012
8. Opatření k zajištění přípravy a realizace veřejných zakázek na stavební práce
Přílohy:

- návrh S

Usnesení č. 912
Rada města schvaluje Opatření k zajištění přípravy a realizace veřejných zakázek na
stavební práce dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: vedoucí odborů, termín do 15.10.2012
9. Různé
R1) Návrh dohody o zabezpečení přípravy čekatele městské policie
Přílohy:

- návrh S, návrh dohody

Usnesení č. 913
Rada města rozhodla uzavřít dohodu mezi JUDr. Jaroslavou Vodičkovou – POLIS,
Rožmitál pod Třemšínem a městem Vimperk, jejímž předmětem je zabezpečení
přípravy čekatele městské policie Romana Kourka dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MěP, personální, termín do 10.10.2012

R2) Projekt „Zdraví nás baví II“
Přílohy:

- návrh odboru IÚ

Usnesení č. 914
Rada města souhlasí se zapojením do projektu „Zdraví nás baví II“ prostřednictvím
realizace akce venkovní tělocvičny.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.10.2012

Zapsala:

Renata Svobodová

Starosta:

Ing. Bohumil Petrášek

Člen rady:

Ing. Jaroslava Martanová

