Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10. 12. 2007

Usnesení č. 1283
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 3. 12. 2007.

Usnesení č. 1284
Rada města schvaluje změnu objemu rozpočtu na rok 2007 dle předloženého návrhu na
celkovou částku 211 215 tis Kč /rozpočtová opatření č. 67 – č. 73/.

Usnesení č. 1285
Rada města rozhodla zrušit poskytování příspěvků na ekologizaci vytápění a to
s platností od 1. 01. 2008.

Usnesení č. 1286
Rada města jmenuje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Vimperk – Hrabice –
kanalizace a vodovod“ ve složení: členové komise – Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal
Janče, Josef Mistr, Petr Květoň, Jaroslav Vítovec a náhradníci – Mgr. Pavel Dvořák,
Ing. Václav Kokštein, Marcela Kobrová, Zdeněk Ženišek, Ing. Martina Gabrielová.

Usnesení č. 1287
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 23 v ulici K Rokli
čp. 496, Vimperk, do 31. 12. 2008.

Usnesení č. 1288
Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 4 v ulici Pasovská
čp. 151, Vimperk, do 30. 06. 2008.

Usnesení č. 1289
Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 20 v ulici Luční
čp. 500, Vimperk, do 31. 12. 2008.

Usnesení č. 1290
Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 10 v ulici U Lázní
čp. 171, Vimperk, do 31. 12. 2008.

Usnesení č. 1291
Rada města revokuje své usnesení č. 790 ze dne 30. 07. 2007 z důvodu změny termínu
doby trvání pronájmu bytu č. 5 ve Výškovicích čp. 17.

Usnesení č. 1292
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 ve Výškovicích čp. 17 ve
Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od
15. 12. 2007 do 31. 12. 2008 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve
výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

Usnesení č. 1293
Rada města rozhodla o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 9 v ulici Karla Weise čp. 393
ve Vimperku a to z důvodu uhrazení veškerých závazků váznoucích na uvedeném bytě.

Usnesení č. 1294
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 27 v ulici K Rokli čp. 494 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s platností od 14. 12. 2007 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy
na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Nájemné je
stanoveno smluvní ve výši 30,-- Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit
platnými právními předpisy.

Usnesení č. 1295
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 28 v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou s platností od 14. 12. 2007 do 13. 12. 2008 za podmínky uhrazení
krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní
smlouvy. Nájemné je stanoveno smluvní ve výši 30,-- Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného
se dále bude řídit platnými právními předpisy.

Usnesení č. 1296
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 5 v ulici Mírová čp. 429 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou s platností od 14. 12. 2007 do 13. 12. 2008 za podmínky uhrazení
krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní
smlouvy. Nájemné je stanoveno smluvní ve výši 25,-- Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného
se dále bude řídit platnými právními předpisy.

Usnesení č. 1297
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise opakovaně zveřejnit záměr
pronajmout byt č. 19 v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku v místě a čase obvyklým
způsobem.

Usnesení č. 1298
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise opakovaně zveřejnit záměr
pronajmout byt č. 25 v ulici Mírová čp. 432 ve Vimperku v místě a čase obvyklým
způsobem.

Usnesení č. 1299
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 1 v ulici Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku, garsoniéra. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou s platností od 14. 12. 2007 do 13. 12. 2008 za podmínky
uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením
nájemní smlouvy. Nájemné je stanoveno v místě a čase obvyklé. Úprava nájemného se
dále bude řídit platnými právními předpisy.

Usnesení č. 1300
Rada města bere na vědomí zápis z bytové komise ze dne 6. 12. 2007.

Usnesení č. 1301
Rada města bere na vědomí zápis z komise pro příjmově vymezené osoby ze dne
6. 12. 2007.

Usnesení č. 1302
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu 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, jako parcely KN č. 1809/3
o výměře 1012 m2 a KN č. 1810 o výměře 739 m2, Ski klubu Šumava, o.s., se sídlem
1. máje 182, 385 01 Vimperk. Pronájem těchto pozemků bude řešen uzavřením dodatku
č. 2 k nájemní smlouvě č. 70-001/06 uzavřené 22. 03. 2006 mezi Městem a Ski klubem
Šumava. Tímto dodatkem dojde k rozšíření předmětu nájmu za nezměněných
podmínek vycházejících z této nájemní smlouvy a jejího dodatku č. 1. Nájem pozemků
bude tedy sjednán na dobu určitou v trvání 20 let, nájemné bude zahrnuto
do původního nájemného ve výši 70.000,-- Kč/rok za pronájem celého areálu autocampu
Vodník včetně těchto nových pozemků.

Usnesení č. 1303
Rada města rozhodla uzavřít, dle předloženého návrhu, smlouvu o výpůjčce nemovitostí
č.j. UZSVM/CPT/3198/2007-CPTM s Českou republikou – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2. Předmětem
výpůjčky jsou pozemky tvořící areál zimního stadionu ve Vimperku, tj. parcely KN
č. 577, 578/1, 578/7, 578/8, 578/14 v k.ú. Vimperk. Smlouva o výpůjčce bude sjednána na
dobu ode dne platnosti této smlouvy do doby převodu vlastnictví vypůjčených
nemovitostí, nejdéle do 5 let ode dne uzavření této smlouvy.

Usnesení č. 1304
Rada města souhlasí s prodejem publikace „Vimperské pexeso“ za cenu 15,-- Kč/kus
včetně DPH.

Usnesení č. 1305
Rada města souhlasí se zapůjčením zvukové aparatury dne 15. 12. 2007 na kulturní akci
Centra pro rodinu Oblastní charity Vimperk s názvem Děti všem pro radost, která se
uskuteční v sále MěKS Vimperk.

Usnesení č. 1306
Rada města bere na vědomí výsledky veřejnosprávní kontroly na místě provedené
u Mateřské školy, Vimperk, 1. máje 180, příspěvková organizace.

Usnesení č. 1307
Rada města bere na vědomí výsledky veřejnosprávní kontroly na místě provedené
u Mateřské školy Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice.

Usnesení č. 1308
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise konané dne 05. 12. 2007
a souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků takto:
• Sdružení rodičů při ZUŠ Vimperk ve výši 15.000,-- Kč na částečnou úhradu
pronájmu sálu v kulturním domě spojenou s uspořádáním tradičního vánočního
koncertu,
• Sboru dobrovolných hasičů Výškovice ve výši 3.000,-- Kč na věcné ceny pro děti a
ozvučení vánoční besídky pro děti dne 15. 12. 2007,
• Sboru dobrovolných hasičů Výškovice ve výši 3.000,-- Kč na nákup látek pro
výrobu masek na masopustní průvod,
• Stifterovu pošumavskému železničnímu spolku ve výši 15.200,-- Kč na slavnostní
křest knihy „Vimperk“ z edice „Zmizelé Čechy“ 6. 12. 2007,
• Divadelnímu spolku Bouček ve výši 5.000,-- Kč na pořízení kostýmů a rekvizit u
příležitosti silvestrovské jízdy vlakem,
• Radě rodičů při ZŠ TGM Vimperk ve výši 31.300,-- Kč na pořízení kostýmů pro
soubor mažoretek.

Usnesení č. 1309
Rada města bere na vědomí žádost Ing. Vladimíra Raka o uvolnění z funkce vedoucího
hospodářského a bytového odboru a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích,
§ 102, odstavec 2, písmeno g) a odvolává jej z této funkce ke dni 31. 12. 2007.
Rada města zároveň pověřuje tajemníka MěÚ vyhlášením výběrového řízení na
obsazení pracovního místa vedoucího hospodářského a bytového odboru.

Usnesení č. 1310
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu pro umístění kamerového bodu na
budovu čp. 392 v ulici Karla Weise, Vimperk s vlastníkem budovy SBD Prachatice, se
sídlem Husinec č. 3, Husinec a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení č. 1311
Rada města, na základě stížností obyvatel a Města Vimperk, žádá Pozemkový fond ČR
o opravu cest v majetku PF ČR a to: Výškovice - Cejsice a Pravětín - Veselka.

Usnesení č. 1312
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 40.000,-- Kč na grant
„Mateřské centrum Budulínek“ na rok 2007 Oblastní charitě Vimperk. Finanční
příspěvek bude poskytnut z prostředků odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada
města požaduje předložit vyúčtování poskytnutého příspěvku do 29. 02. 2008.

