Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 18.09.2017
Přítomni:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka
Janásková
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí FO
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Bc. Daniel Kaifer, jednatel MěSD s. r. o. Vimperk
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Veřejná zakázka malého rozsahu „Obnova zeleně vimperského hřbitova 2017“
4. Záležitosti odboru investic a údržby
5. Bytové záležitosti
6. Nebytové prostory
7. Pozemky
8. Spolupráce firmy Rohde & Schwarz a města Vimperk v souvislosti s vydáváním
periodika Vimperské noviny
9. Různé

Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 11.09.2017

Usnesení č. 917
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11.09.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 918
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši 1.740.895,46 Kč (RO č. 44),
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 72.300,00 Kč (RO č. 45).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 20.09.2017
3. Veřejná zakázka malého rozsahu „Obnova zeleně vimperského hřbitova 2017“
Přílohy:

- návrh odboru ŽP, zadávací dokumentace včetně příloh č. 1 – č. 4, vzor
smlouvy

Usnesení č. 919
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 dle článku V. zadat zakázku
„Obnova zeleně vimperského hřbitova 2017“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 22.09.2017

4. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) návrh smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod – Sportovně rekreační areál
Vodník, návrh dohody o přistoupení k platbám vodného a stočného
b) „Vimperk, ulice Sušická – přechod pro chodce na silnici II/145, u Tesca“ – zpráva o
hodnocení nabídek
c) „Vimperk, ulice Sušická – přechod pro chodce na silnici II/145, u Tesca“ – návrh smlouvy
o dílo, záznam o předběžné řídící kontrole (cena včetně DPH 3.105.388,97 Kč)
d) informace odboru IÚ o některých akcích
(„Stavební úpravy pozemku po odstranění
stavby na p. č. 579/1 a 579/2 a části stavby na p. č. 577 v k. ú. Vimperk (Vítovcovi a
Markovi) - Vimperk, ulice 1. máje – 2. část – prostor okolo zimního stadionu“, „Teplovod
Vimperk, ulice Smetanova, Palackého a Klostermannova - II. etapa“, „Vimperk, ulice
Čelakovského – rekonstrukce komunikace - parkoviště na pozemku parc. č. 760/35 a
760/36 v k. ú. Vimperk“, „Vimperk – skalní stěna na pozemku p. č. 1517 pod pozemkem
p. č. 158 - posouzení a předběžný návrh zajištění“, „Vimperk, Křesánov – přepojení vrtu
K2 a doplnění technologie do objektu ATS“, „Vimperk - rekonstrukce ulice Hřbitovní Odvádění srážkových vod z nového chodníku“ a „Kanalizace - projektové práce“ (osada
Lipka - ČOV, U Sloupů, osada Pravětín, ulice K. Světlé a ulice Pasovská VKV č. 14 a 15
- napojení na ČOV Vimperk) - bez usnesení
Usnesení č. 920
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod
č. 1200802112/3 pro Sportovně rekreační areál Vodník – hygienické zařízení na parc.
č. 1809/2 v k. ú. Vimperk se společností ČEVAK, a. s., Severní 2264/8, 370 10 České
Budějovice, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 06.10.2017
Usnesení č. 921
Rada města rozhodla uzavřít dohodu o přistoupení k platbám vodného a stočného ke
smlouvě č. 1200802112/3 o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro Sportovně
rekreační areál Vodník – hygienické zařízení na parc. č. 1809/2 v k. ú. Vimperk se
společností ČEVAK, a. s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice 370 10 a společností
HM Management s. r. o., Husova 106, 383 01 Prachatice, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 06.10.2017
Návrh na usnesení
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise na zakázku
malého rozsahu na stavební práce: "Vimperk, ulice Sušická – přechod pro chodce na silnici
II/145, u Tesca" rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi Swietelsky
stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Nehlasovalo se.

Návrh na usnesení
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební práce:
"Vimperk, ulice Sušická – přechod pro chodce na silnici II/145, u Tesca" mezi městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a firmou Swietelsky stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58,
370 04 České Budějovice, dle předloženého návrhu.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 922
Rada města rozhodla zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce: "Vimperk, ulice Sušická – přechod pro chodce na silnici II/145, u Tesca
" z důvodu vysoké nabídkové ceny. Nejnižší nabídková cena je o 926.617,00 Kč vyšší
než předpokládaná hodnota veřejné zakázky.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 06.10.2017
5. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost ze dne 06.09.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. K. Weise čp. 394 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 06.09.2017 o prodloužení NSk bytu v ul. K. Weise čp. 393 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 08.09.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp 495 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 06.09.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou čp. 592 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost L ze dne 05.09.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 496 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 08.09.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 428 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 08.09.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 427 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 10.08.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Svornosti čp. 81 Vimperk - DPS,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost ze dne 05.09.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Perkárnou čp. 592 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
j) žádost ze dne 06.09.2017 o uzavření NS k bytu v ul. Mírová čp. 410 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
k) stížnost ze dne 11.09.2017 na chování nájemkyně bytu v ul. SNP čp. 461 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 923
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Karla Weise čp. 394
ve Vimperku do 30.04.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Sýs, Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.09.2017

Usnesení č. 924
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Karla Weise čp. 393
ve Vimperku do 30.09.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Sýs, Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.09.2017
Usnesení č. 925
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve
Vimperku, do 30.09.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Sýs, Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.09.2017
Usnesení č. 926
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
592 ve Vimperku, do 05.10.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Sýs, Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.09.2017
Usnesení č. 927
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 496 ve Vimperku
a to na dobu určitou s platností od 19.09.2017 do 31.01.2018. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Sýs, Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.09.2017
Usnesení č. 928
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 428 ve Vimperku,
a to na dobu určitou s platností od 19.09.2017 do 30.11.2017. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.09.2017
Usnesení č. 929
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 427 ve Vimperku,
a to na dobu určitou s platností od 19.09.2017 do 31.01.2018. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.09.2017

Usnesení č. 930
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Svornosti čp. 81 ve
Vimperku - DPS a to na dobu určitou s platností od 19.09.2017 do 19.09.2018. Nájemné
je stanoveno ve výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.09.2017
Usnesení č. 931
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
592 ve Vimperku, do 30.09.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.09.2017
Usnesení č. 932
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 410 ve Vimperku,
a to na dobu určitou s platností od 01.10.2017 do 31.01.2018. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.09.2017
Usnesení č. 933
Rada města se zabývala stížností na chování nájemkyně v domě čp. 461 v ulici SNP ve
Vimperku a rozhodla, že stížnost bude řešena MěSD, s. r. o. Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.09.2017
6. Nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 06.09.2017 o pronájem NP v čp. 171 U Lázní Vimperk, vyjádření MěSD,
návrh odboru HB
b) návrh MěSD na zveřejnění pronájmu prostor sloužících k podnikání z důvodu zajištění
průchodu v čp. 484 v ul. Nad Stadionem Vimperk, nákres, návrh odboru HB
c) zápis z jednání DR MěSD s. r. o. Vimperk ze dne 11.09.2017 bez příloh
d) výsledky poptávkového řízení na zakázku „Zpracování a administrace výběrového řízení
pro akci Vimperk – rekonstrukce výtahů v panelových bytových domech čp. 393, čp. 394,
čp. 396 – čp. 398, čp. 400, čp. 402 – čp. 404, čp. 407, čp. 408, čp. 410, čp. 424 – čp. 432,
čp. 434, čp. 435, čp. 458, čp. 461, čp. 462, čp. 494 – čp. 496 a čp. 498 – čp. 500“, 2x
nabídka, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 934
Rada města rozhodla žádosti, o pronájem prostor čp. 301 v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku nevyhovět (pro dluhy váznoucí u města Vimperk).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.09.2017

Usnesení č. 935
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání č. 315 o
výměře 38,80 m2 v čp. 484 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku za účelem podnikatelské
činnosti. Výše nájemného je stanovena u prostor reprezentativních ve výši 504,95
Kč/m2/rok, u prostor skladových ve výši 403,97 Kč/m2/rok, u prostor ostatních ve výši
202 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.09.2017
Usnesení č. 936
Rada města bere na vědomí zápis z DR MěSD, s. r. o. Vimperk ze dne 11.09.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.09.2017
Usnesení č. 937
Rada města rozhodla zadat na základě výsledků poptávky zakázku „Zpracování a
administrace výběrového řízení pro akci Vimperk – rekonstrukce výtahů v panelových
bytových domech čp. 393, čp. 394, čp. 396 – čp. 398, čp. 400, čp. 402 – čp. 404, čp. 407,
čp. 408, čp. 410, čp. 424 – čp. 432, čp. 434, čp. 435, čp. 458, čp. 461, čp. 462, čp. 494 –
čp. 496 a čp. 498 – čp. 500“ uchazeči GPL-Invest s. r. o., Kněžkodvorská 2632, České
Budějovice, který podal nejvýhodnější nabídku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.09.2017
Usnesení č. 938
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností GPL-Invest s. r. o.,
Kněžkodvorská 2632, České Budějovice, na realizaci „Zpracování a administrace
výběrového řízení pro akci Vimperk – rekonstrukce výtahů v panelových bytových
domech čp. 393, čp. 394, čp. 396 – čp. 398, čp. 400, čp. 402 – čp. 404, čp. 407, čp. 408,
čp. 410, čp. 424 – čp. 432, čp. 434, čp. 435, čp. 458, čp. 461, čp. 462, čp. 494 – čp. 496 a
čp. 498 – čp. 500“ a pověřuje MěSD, s. r. o. Vimperk uzavřením smlouvy o dílo.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.09.2017

7. Pozemky
Přílohy:
a) pacht částí pozemků v k. ú. Vimperk za účelem zahrádkaření v ul. Na Výsluní – kopie
zveřejněného záměru č. 58/26/2017, návrh pachtovní smlouvy, nabídka ze dne
04.09.2017, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 04.09.2017 o prodej pozemků v k. ú. Křesanov, vyjádření odborů VÚP a
ŽP, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 11.09.2017 o uspořádání airsoftové akce na vybraných pozemcích města
v lokalitě bývalých kasáren U Sloupů, snímek mapy se zákresem, výpisy pozemků, návrh
odboru HB
d) žádost ze dne 13.06.2017 o odkup části pozemku v areálu U Sloupů, snímek mapy se
zákresem, kopie GP, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB
e) prodej části pozemku v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů, snímek mapy se zákresem, kopie
GP, návrh odboru HB
f) informace o neuzavření jedné smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku –
stavba Cyklostezka Volyňka 1. etapa – snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 09.08.2017 o odkoupení poloviny společné hrobky, foto, kopie znaleckého
posudku, oznámení o rušení hrobů – odloženo na jednání RM bez termínu
Usnesení č. 939
Rada města rozhodla propachtovat dle předloženého návrhu části pozemků zapsaných
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,
označených jako parcela katastru nemovitostí KN č. 438/1 – zahrada a části pozemku
KN č. 439 – trvalý travní porost o celkové výměře 319 m2, za účelem zahrádkaření.
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.01.2018
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 2 Kč/m2/rok. Rada města
pověřuje starostu města podpisem této pachtovní smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2017
Usnesení č. 940
Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemky vedenými jako parcely katastru
nemovitostí KN č. 958/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, KN č. 958/5 – ostatní
plocha, ostatní komunikace a KN č. 958/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Křesanov, náves osady Cejsice, dle předložené žádosti ve smyslu jejich prodeje
z důvodu, že tyto pozemky jsou územním plánem Vimperk určeny pouze k výstavbě
rodinného domu a momentálně nejsou majetkoprávně vypořádány (pozemek KN č.
958/6 je v duplicitním vlastnictví města Vimperk a České republiky).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2017

Usnesení č. 941
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parcel katastru
nemovitostí KN č. 2489, KN č. 2490, KN č. 2506, KN č. 2518/15, KN č. 2518/16, KN
č. 2518/17, KN č. 2518/18, KN č. 2518/19, KN č. 2519 a KN č. 2564/1 v katastrálním území
Vimperk souhlasí s uspořádáním airsoftové akce na uvedených lesních pozemcích
města Vimperk ve dnech 06.10.2017 – 08.10.2017 dle předložené žádosti předpokladu,
že ze strany účastníků této akce nedojde k porušení lesního zákona č. 289/1995 Sb.
zejména pak jeho § 19 a § 20.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2017
Usnesení č. 942
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parcel katastru
nemovitostí KN č. 2499, KN č. 2500, KN č. 2503, KN č. 2504, KN č. 2514, KN č. 2516, KN
č. 2518/2, KN č. 2518/7, KN č. 2518/8, KN č. 2518/9, KN č. 2518/10, KN č. 2518/11, KN č.
2518/12, KN č. 2518/13, KN č. 2518/14, KN č. 2518/20, KN č. 2520/3 a KN č. 2522/64
v katastrálním území Vimperk nesouhlasí s uspořádáním airsoftové akce na uvedených
pozemcích města z důvodu, že tyto jsou městem využívány k jiným účelům, nebo jsou
dlouhodobě pronajaty a propachtovány jiným osobám.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2017
Usnesení č. 943
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje části pozemku vedeného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam
označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/65 – ostatní plocha, jiná
plocha její části oddělené dle geometrického plánu č. 2424-166/2017 a č. 2424-134/2017
a nově vedené jako parc. č. 2522/175 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3167 m2, za
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4157/2017 vypracovaným znalkyní Evou
Petschovou dne 07.09.2017 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 95.010 Kč
(30 Kč/m2). Tato cena je požadována jako minimální. Kupní cena bude splatná před
podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném
termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na geodetické
dělení a ocenění nemovitosti ve výši 4.947 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené
s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do
katastru nemovitostí. Součástí kupní smlouvy bude zřízení věcného břemene
služebností inženýrských sítí vedení a údržby kanalizačního a vodovodního řadu ve
prospěch města Vimperk v části převáděného pozemku parc. č. 2522/175 v rozsahu dle
geometrického plánu č. 2424-166/2017 a č. 2424-134/2017. Věcné břemeno bude zřízeno
na dobu neurčitou a to bezúplatně, když jeho hodnota je zohledněna ve stanovené ceně
pozemku. Pozemek je prodáván jeho nájemci.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2017

Usnesení č. 944
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje části pozemku vedeného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam
označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/99 – ostatní plocha, jiná
plocha její části oddělené dle geometrického plánu č. 2424-166/2017 a č. 2424-134/2017
a nově vedené jako díl „c“ o výměře 33 m2 a díl „d“ o výměře 1 m2, za cenu stanovenou
jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 2.720 Kč (80 Kč/m2). Kupní cena bude splatná
před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve
stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na
geodetické dělení nemovitosti ve výši 991 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené
s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do
katastru nemovitostí. Pozemek bude prodán jako zázemí a manipulační plocha
k budovám bez čp. U Sloupů postavených na pozemcích KN č. 2522/47, KN č. 2522/49
a KN č. 2522/50.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2017
Usnesení č. 945
Rada města bere na vědomí, že nedošlo ze strany vlastníka pozemků KN č. 206/1, KN
č. 207/1 a KN č. 207/2 v k. ú. Výškovice u Vimperka k uzavření potřebné majetkoprávní
smlouvy a tím udělení souhlasu s realizací plánované stavby „Cyklostezka Volyňka 1.
etapa“ na těchto jeho pozemcích a tím nedošlo k naplnění části přijatého usnesení RM
č. 731 ze dne 31.07.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2017
8. Spolupráce firmy Rohde & Schwarz a města Vimperk v souvislosti s vydáváním
periodika Vimperské noviny – neprojednáno z důvodu vrácení k přepracování
Přílohy:

- zpracoval odbor ŠK – předkladatel J. Pulkrábek

Návrh na usnesení
Rada města rozhodla o stanovení výše cen barevné inzerce ve Vimperských novinách dle
předloženého návrhu.
Nehlasovalo se.

9. Různé
R1) Žádost o poskytnutí individuální dotace
Přílohy:

- žádost ZO ČSCH Vimperk ze dne 11.09.2017 a žádost o poskytnutí záštity
nad 50. ročníkem výstavy drobného zvířectva „Šumava“ ze dne 11.09.2017

Usnesení č. 946
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ZO ČSCH Vimperk ve výši 3.000 Kč
na pořádání 50. ročníku Okresní výstavy drobného zvířectva a exotického ptactva
„Šumava 2017“ ve dnech 06.10.2017 – 08.10.2017 z rozpočtu rady města. Zároveň rada
města požaduje předložit vyúčtování poskytnuté dotace do 30.11.2017.
Dále rada města rozhodla poskytnout záštitu nad tuto akcí a souhlasí s poskytnutím
propagačních předmětů a s propagací na webových stránkách města a na FB profilu
města.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, odbor ŠK, termín do 25.09.2017
Zapsala:
Starosta:
Člen rady:

Bc. Renata Samohejlová
Mgr. Pavel Dvořák
Lukáš Sýs

