Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01. 10. 2007
Usnesení č. 1028
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 24. 09. 2007.
Usnesení č. 1029
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku vítězům soutěže o nejkrásnější
květinovou výzdobu domu pro rok 2007 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 1030
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise konané dne 12. 09. 2007 a
souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku takto:
- skupině historického šermu ARTEGO ve výši 15 000,-- Kč na úhradu materiálu
na vystoupení ke dni pro děti.
Příspěvek bude poskytnut z kapitoly pokladní správa, příspěvky a dotace – kulturní
komise a jejich čerpání bude řádně doloženo finančnímu odboru.
Usnesení č. 1031
Rada města bere na vědomí vyjádření k reklamaci vyúčtování služeb nájemců domů
čp. 74 a čp. 144 v ul. 1. máje ve Vimperku.
Usnesení č. 1032
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o umístění světelného reklamního zařízení na
objektu čp. 74 v ul. 1. máje ve Vimperku /před vchodem do provozovny/. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc dle podmínek MěSD, s.r.o.,
Vimperk. Výše nájemného se stanovuje ve výši 200,-- Kč/m2/měsíc zvýšená o DPH dle
platných právních předpisů s platností od 01. 10. 2007.
Usnesení č. 1033
Rada města schvaluje výběr firmy Stavební poradna, s.r.o., České Budějovice, jako
mandanta pro zajištění výběrového řízení veřejné zakázky „Vimperk – Hrabice –
vodovod“ a „Vimperk – Hrabice – kanalizace“.

Usnesení č. 1034
Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvy s firmou Stavební poradna, s.r.o.,
České Budějovice na zajištění výběrového řízení veřejné zakázky „Vimperk – Hrabice –
vodovod“ a „Vimperk – Hrabice – kanalizace“ dle předloženého návrhu a pověřuje
místostarostu jejím podpisem.
Usnesení č. 1035
Rada města schvaluje Provozní řád veřejného vodovodu U Sloupů dle předloženého
návrhu a pověřuje místostarostu jeho podpisem.
Usnesení č. 1036
Rada města schvaluje Provozní řád veřejného vodovodu Lipka dle předloženého
návrhu a pověřuje místostarostu jeho podpisem.
Usnesení č. 1037
Rada města pověřuje místostarostu dalším jednáním s firmou ENERGY 21 a zjištěním
podmínek případného společného provozování fotovoltaické elektrárny.
Usnesení č. 1038
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje nemovitostí zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví 10001 pro Město
Vimperk, jako domu čp. 4 v ulici Steinbrenerova s parcelou KN st.č. 114, jejími částmi
dle geometrického plánu č. 1548-282/2004, zpracovaného Geodetickou kanceláří
Prachatice v dubnu 2005, označenými jako parc. č. 114/1 o výměře 178 m2 a parc.
č. 114/2 o výměře 34 m2.
Bytový dům má celkem 2 bytové jednotky a 1 nebytový prostor a bude prodán za cenu
nabídnutou zájemcem ve výši 450.000,- Kč. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením
kupní smlouvy a to do 15 dnů po seznámení s jejím obsahem. 20% kupní ceny bude
nabyvateli vráceno do tří let od uzavření kupní smlouvy, pokud tento prokazatelně do
2 let od uzavření kupní smlouvy provede předem dohodnutou rekonstrukci objektu pod
sankcí odstoupení od smlouvy.
Rekonstrukcí se rozumí oprava fasády včetně všech prvků v ní (okna, dveře, atd.),
kompletní oprava střechy, komínů, klempířských prvků, zateplení pláště budovy,
vybudování ekologického způsobu vytápění, napojení na kanalizaci, nezbytné statické
zajištění budovy. Všechny práce budou provedeny v souladu se stavebním zákonem
(stavební povolení).
Kupující dále uhradí Městu před podpisem kupní smlouvy náklady spojené s oceněním
nemovitostí ve výši 3.000,- Kč a náklady na geometrické podklady nutné pro prodej
nemovitosti ve výši 6.297,50 Kč. Prodávající si ve smlouvě vymíní předkupní právo na
dobu 5 let.
Předmět prodeje se nachází na území městské památkové zóny a kupující bude muset
při úpravách nemovitosti respektovat stanoviska orgánů státní památkové péče.

Usnesení č. 1039
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku s budovou garáží
bez č.p./č.e. zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na
listu vlastnictví č. 10001 pro Město Vimperk, tam označeného jako parcela KN
č. 2522/35, její část dle geometrického plánu č. 1625-150/2006, vypracovaného
Geodetickou kanceláří Prachatice v září 2006, nyní parc. č. 2522/107 o výměře 82 m2, za
cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 129.980,- Kč bez DPH ve výši platné
v době prodeje. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy a to do
20 dnů od seznámení s jejím obsahem. Kupující ve stejné době uhradí náklady na
pořízení geometrického plánu ve výši 657,- Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené
s převodem vlastnictví u příslušného Katastrálního pracoviště.
Usnesení č. 1040
Rada města na základě příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
který pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace a studie
proveditelnosti k systému pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve městě
Vimperk - I. etapa“, rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Ing.
Pavlu Novákovi, Matěchova 1039/20, 140 00 Praha 4 - Krč, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
Usnesení č. 1041
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 – I. etapa“ mezi Městem Vimperk a Ing.
Pavlem Novákem, Matěchova 1039/20, 140 00 Praha 4 - Krč, dle předloženého návrhu
a pověřuje místostarostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 1042
Rada města na základě příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
který pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku „Městský kamerový a
monitorovací systém ve Vimperku - II. etapa“, rozhodla přidělit výše uvedenou
veřejnou zakázku uchazeči Františku Sedláčkovi, Nám. T.G.Masaryka 124, 261 01
Příbram I, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
Usnesení č. 1043
Rada města schvaluje realizaci rekonstrukce Rožmberské ulice ve Vimperku dle
předložené studie s navrženými úpravami.

