Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.08.2007
Usnesení č. 885
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.08.2007.
Usnesení č. 886
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodání LHO a lesnických map
ze dne 04.04.2006 se společností Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. dle předloženého
návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Usnesení č. 887
Rada města souhlasí s předloženou koncepcí nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady ve městě Vimperk a pověřuje odbor životního prostředí a odbor investic
a údržby přípravou zadání zpracování žádosti k 1. výzvě MŽP ČR, Operační program
Životního prostředí, prioritní osa 4 – zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých zátěží.
Usnesení č. 888
Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství před domem čp. 235 a 236
v ulici Nádražní ve Vimperku pro instalaci lešení za účelem opravy fasády domů. Práce
budou provedeny v období do 01.09.2007 do 30.10.2007.
Usnesení č. 889
Rada města souhlasí s úplnou uzavírkou a zvláštním užíváním místní komunikace
v ulici Kaplířova z důvodu realizace STL plynovodní přípojky pro dům čp. 63 v termínu
od 03.09.2007 do 10.09.2007.

Usnesení č. 890
Rada města tímto vydává v zastoupení vlastníka objektu č.p. 365 - p.č. 722 (stav.)
v k.ú.Vimperk, souhlas Mateřské škole Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice
s realizací sub-projektu s názvem „Modernizace Mateřské školy Vimperk,
Klostermannova 365, okres Prachatice“ a zároveň povoluje MŠ disponovat
s projektovou dokumentací zpracovanou Projektcentrem Vimperk pod č. zakázky
310/04-PC jako s přílohou žádosti o grant v rámci Programu Jihočeského kraje CZ
0043.
Usnesení č. 891
Rada města tímto vydává v zastoupení vlastníka objektu č.p. 180 - p.č. 852 (stav.) a 853
v k.ú.Vimperk, souhlas Mateřské škole Vimperk, 1. máje 180, okres Prachatice
s realizací sub-projektu s názvem „Modernizace Mateřské školy Vimperk, 1.Máje 180,
okres Prachatice“ a zároveň povoluje MŠ disponovat s projektovou dokumentací
zpracovanou Projektcentrem Vimperk pod č. zakázky 533/05 jako s přílohou žádosti
o grant v rámci Programu Jihočeského kraje CZ 0043.
Usnesení č. 892
Rada města rozhodla udělit plnou moc panu Jiřímu Medkovi, Špidrova 47, 385 01
Vimperk, IČ: 625 31 824 k tomu, aby jednal jménem Města Vimperk ve věcech
zastupování v plném rozsahu, včetně přebírání písemností a práva vzdání se odvolání,
při řízení o povolení přemístění pilíře s plastikou sv. Anny Samotřetí, která je nemovitou
kulturní památkou (rejstříkové číslo 3838) na p.č. 1816/1 v k.ú. Vimperk, obec Vimperk,
dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Usnesení č. 893
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka
„Projektová dokumentace a studie proveditelnosti k systému pro nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady ve městě Vimperk“ mezi Městem Vimperk a společností
AGRO-EKO spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava - Pustkovec, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Usnesení č. 894
Rada města schvaluje zvýšení objemu rozpočtu na rok 2007 dle předloženého návrhu na
celkovou částku 198 723 tis. Kč /rozpočtová opatření č. 25 -31/.
Usnesení č. 895
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k obytné místnosti č. 8 v Pivovarské ulici
čp. 322 ve Vimperku (ubytovna v areálu bývalé nemocnice Vimperk) a to na dobu
určitou od 01.09.2007 do 31.08. 2008.

Usnesení č. 896
Rada města souhlasí s výměnou stávajících oken za okna plastová v bytě č. 32 v ulici
Luční čp. 500 ve Vimperku na vlastní náklady nájemnice dle žádosti. Rada města dále
upozorňuje na nutnost projednání stavebních prací s MěSD, s.r.o. Vimperk.
Usnesení č. 897
Rada města souhlasí, na základě vyjádření MěSD, s.r.o. se stavebními úpravami
(opravou bytového jádra) v bytě č. 3 v Mírové ulici čp. 410 ve Vimperku na vlastní
náklady nájemce v souladu s předloženou žádostí. Rada města upozorňuje žadatele na
nutnost projednání stavebních úprav s MěSD, s.r.o.
Usnesení č. 898
Rada města trvá na svém usnesení č. 800 ze dne 30. 7. 2007 /vyklizení bytu č. 12 v ul.
Mírová čp. 424, Vimperk/.
Usnesení č. 899
Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v objektu na st. parcele KN
č. 2522/35 o výměře 224,49 m2 a část manipulační plochy parcely KN č. 2522/62
o výměře 443,77 m2 v areálu bývalých kasáren „U Sloupů“ vše v obci a k.ú. Vimperk ve
prospěch nájemce, na dobu určitou dva roky počínaje dnem 01.09.2007 za pronájem
nebytových prostor ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok a za pronájem manipulační plochy ve
výši 2,- Kč za 1m2 a rok za účelem zřízení karosářské dílny.
Usnesení č. 900
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nemovitost v areálu bývalých kasáren
U Sloupů: manipulační plocha - parcela KN č. 2522/81 o celkové výměře 1089 m2 ve
prospěch nájemníka, který má uvedenou část nemovitosti v nájmu do 31.08.2007 s tím,
že nájemné pro další rok nájmu za manipulační plochu bude činit 2,- Kč za 1 m2 a rok.
Usnesení č. 901
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nemovitosti v areálu bývalých
kasáren U Sloupů : objekt na parcele KN st. č. 2522/37 – celková výměra nebytových
prostor 428 m2 a manipulační plochu - parcelu KN č. 2522/91 o celkové výměře 1320
m2 ve prospěch nájemníka, který má uvedené nemovitosti v nájmu do 30.09.2007 s tím,
že dojde pro další rok nájmu k navýšení nájemného o 15 %, kromě nájemného za
manipulační plochu, která bude činit 2,- Kč za 1 m2 a rok.

Usnesení č. 902
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nemovitosti v areálu bývalých
kasáren U Sloupů : objekt na parcele KN st. č. 2522/37 – celková výměra nebytových
prostor 214 m2 a manipulační plochu - parcelu KN č. 2522/100 o celkové výměře 660
m2 ve prospěch nájemníka, který má uvedené nemovitosti v nájmu do 30.09.2007 s tím,
že dojde pro další rok nájmu k navýšení nájemného o 15 %, kromě nájemného za
manipulační plochu, která bude činit 2,- Kč za 1 m2 a rok.
Usnesení č. 903
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje nemovitostí zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví 10001
pro Město Vimperk tam označených jako budova bez č.p./če. stavba ubytovacího
zařízení s pozemkem parcely KN st. č. 2522/57 o výměře 361 m2. Tyto nemovitosti se
prodávají za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 380.000,- Kč.
Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu nemovitostí před uzavřením kupní smlouvy,
a to do 20 dnů od seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí náklady spojené
s převodem vlastnictví u příslušného Katastrálního pracoviště.
Usnesení č. 904
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Bořanovice u Vimperka, na LV č. 10001
pro Město Vimperk jako parcela KN č. 666/1, její část o výměře 1200 m2, za účelem
zemědělské činnosti – sklizeň sena a sečení trávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou od 01.09.2007 s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců. Nájemné bude ve
výši 0,10 Kč/m2/rok. Nájemné za rok 2007 bylo již uhrazeno.
Usnesení č. 905
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nabídnout budovy bývalého skladu na
parcelách KN st. č. 98, 99, 100, 101, 102 v k.ú. Hrabice České republice, případně
jinému vlastníku. Pokud zájem nebude, objekty odstranit. Na budovách až do odvolání
nebudou prováděny opravy a údržba.
Usnesení č. 906
Rada města souhlasí s umístěním informačního panelu, Českého rybářského svazu,
místní organizace Vimperk, o rybářských revírech v okolí Vimperk, na 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 jako parcela KN č. 551/1, za podmínek projednání umístění se stavebním
úřadem MěÚ Vimperk. Rada Města si vyhrazuje právo nařídit okamžité odstranění
informačního panelu.

Usnesení č. 907
Rada města souhlasí s opakovaným zveřejněním záměru č. 44/11/07 na prodej pozemků
za stejných podmínek společnosti SAK spol. s r.o., se sídlem Pražská 259, Vimperk.
Usnesení č. 908
Rada města rozhodla nakládat s parcelami KN č. 2522/18, 2522/20, 2522/24, 2522/64,
2522/68, 2522/85 a 2522/98 v k. ú. Vimperk a pověřuje odbor hospodářský a bytový
zajištěním znaleckého posudku a příslušného geometrického oddělení.
Usnesení č. 909
Rada města pověřuje odbor VÚP v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) a odst.
6 písm. a), § 59 odst. 1 a § 60 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení a projednání vymezení zastavěného
území na částech k.ú. Lipka u Vimperka, Klášterec u Vimperka, Solná Lhota,
Korkusova Huť a Arnoštka.
Usnesení č. 910
Rada města, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst.6 písm.a) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“ ), rozhodla vydat podle ust. § 59 odst. 2 stavebního zákona
a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „správní řád“) na základě návrhu vymezení zastavěného území na území obce
Vimperk pořízeného dle 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 dle ust. § 6 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona, opatření obecné povahy č. 1/2007, kterým se vymezuje zastavěné
obce Vimperk na části katastrálního území Hrabice. Opatření obecné povahy bude
zveřejněno podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu a nabude účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyvěšení na úřední desce.

Usnesení č. 911
Rada města, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst.6 písm.a) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“ ), rozhodla vydat podle ust. § 59 odst. 2 stavebního zákona
a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „správní řád“) na základě návrhu vymezení zastavěného území na území obce
Vimperk pořízeného dle 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 dle ust. § 6 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona, opatření obecné povahy č. 2/2007, kterým se vymezuje zastavěné
území obce Vimperk na části katastrálního území Křesanov a Hrabice. Opatření obecné
povahy bude zveřejněno podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu a nabude
účinnosti patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce.

Usnesení č. 912
Rada města, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst.6 písm.a) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“ ), rozhodla vydat podle ust. § 59 odst. 2 stavebního zákona
a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „správní řád“) na základě návrhu vymezení zastavěného území na území obce
Vimperk pořízeného dle 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 dle ust. § 6 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona, opatření obecné povahy č. 3/2007, kterým se vymezuje zastavěné na
území obce Vimperk na části katastrálního území Vimperk a Hrabice. Opatření obecné
povahy bude zveřejněno podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu a nabude
účinnosti patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce.

Usnesení č. 913
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi Městem Vimperk s Nadačním
fondem manželů Lívie a Václava Klausových, Praha 1, Hrad, na počítačovou sestavu
v rámci projektu „Senioři komunikují“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku
města jejím podpisem.
Usnesení č. 914
Rada města souhlasí s prodejem nepotřebného nákladního vozidla AVIA A 21.1 Furgon
z majetku Města Vimperk za cenu 4 900,- Kč bez DPH podle zpracovaného znaleckého
posudku a pověřuje tajemníka Městského úřadu realizací prodeje.
Usnesení č. 915
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mezi JUDr. Oldřichem Skarkou – POLIS,
Rožmitál pod Třemšínem a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem. Předmětem smlouvy
je zajištění pobytu pana Jaromíra Šebánka na semináři řídících pracovníků městských
policií.
Usnesení č. 916
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu se společností Mediatel, spol. s r.o. Praha
o zveřejnění inzerce do Zlatých stránek na rok 2008 dle předloženého návrhu a
pověřuje starostku města jejím podpisem.
Usnesení č. 917
Rada města pověřuje místostarostu města vypracováním odpovědi na stížnost obyvatel
na provozní dobu a na nedodržování nočního klidu v ulici Pivovarská.
Usnesení č. 918
Rada města rozhodla záležitost týkající se usnesení ke stížnosti manž. Svěrákových
odložit na příští zasedání rady města.

