Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006
Usnesení č. 238
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006.

Usnesení č. 239
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických map“ se společností
Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města
jejím podpisem.

Usnesení č. 240
Rada města Vimperk rozhodla uzavřít smlouvu o připojení odběratele k distribuční
soustavě pro odběrné místo parcela 1842/59 Vimperk /48 BJ/ mezi E.ON Energie, a.s.,
Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 01
Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

Usnesení č. 241
Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2005, tj. zisk ve výši 330,09 Kč
vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace Mateřská škola Vimperk, 1. máje
180, a rozhodla převést celou částku do fondu rezervního PO.

Usnesení č. 242
Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2005, tj. zisk ve výši 158 954,49
Kč vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace Mateřská škola Vimperk,
Klostermannova 365, a rozhodla takto:
- převést do fondu odměn PO částku
20 000,00 Kč
- převést do fondu rezervního PO částku
138 954,49 Kč

Usnesení č. 243
Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2005, tj. ztrátu ve výši
121 189,13 Kč vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace Základní škola
T.G. Masaryka, 1. máje 268, Vimperk a rozhodla uhradit celou částku z fondu
rezervního PO.

Usnesení č. 244
Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2005, tj. ztrátu ve výši 47
976,75 Kč vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace Základní škola
Smetanova 405, Vimperk, a rozhodla uhradit celou částku z fondu rezervního PO.

Usnesení č. 245
Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2005, tj. zisk ve výši 199 523,13
Kč vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace Městské kulturní středisko,
Johnova 226, Vimperk, a rozhodla o jeho rozdělení takto:
- uhradit ztrátu PO z minulých let ve výši
51 625,12 Kč
- převést do fondu odměn PO částku
20 000,00 Kč
- převést do fondu rezervního PO částku
127 898,01 Kč

Usnesení č. 246
Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2005, tj. ztrátu ve výši 633
396,43 Kč vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace STARZ, 1. máje 321,
Vimperk, a rozhodla uhradit celou částku z fondu rezervního PO.

Usnesení č. 247
Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2005, tj. zisk ve výši 971 605,01
Kč vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace ÚSP „Domeček“ Hrabice 44 a
rozhodla o jeho rozdělení takto:
- převést do fondu odměn PO částku
100 000,00 Kč
- převést do fondu rezervního PO částku
871 605,01 Kč.

Usnesení č. 248
Rada města rozhodla v souladu se zákonem č. 247/95 Sb. vyhradit plochu pro
vylepování volebních plakátů na veřejných plakátovacích plochách v termínu od
17.05.2006 pro volby do Parlamentu ČR. Výlepovou službu zajišťuje pouze MěKS
Vimperk.

Usnesení č. 249
Rada města rozhodla dle návrhu MěSD, s.r.o. stanovit jednotné nájemné z 1 m2/rok
v objektu v ulici Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku u nebytových prostor
reprezentativních, skladových, garáží i u nebytových prostor ostatních ve výši 200,-Kč.

Usnesení č. 250
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře
224,70 m2 v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku Úřadu Práce v Prachaticích se
sídlem Prachatice, Poštovní čp. 113, za účelem zřízení kanceláří. Výše nájemného je
stanovena u nebytových prostor reprezentativních, skladových, garáží, i u nebytových
prostor ostatních ve výši 200,-Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena za
podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením
nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

Usnesení č. 251
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře
11,60 m2 v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku za účelem zřízení kanceláře.
Výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních, skladových,
garáží, i u nebytových prostor ostatních ve výši 200,-Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva
bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před
uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

Usnesení č. 252
Rada města rozhodla vypovědět nájem nebytových prostor v čp. 199 v ulici Nad
Stadionem ve Vimperku o celkové výměře 29,30 m2 akciové společnosti Kooperativa
pojišťovna, Zátkovo nábřeží 441, České Budějovice. Nájem skončí uplynutí 3měsíční
výpovědní lhůty, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení
výpovědi.

Usnesení č. 253
Rada města rozhodla vypovědět nájem nebytových prostor v čp. 199 v ulici Nad
Stadionem ve Vimperku o celkové výměře 257,40 m2 . Nájem skončí uplynutí 3měsíční
výpovědní lhůty, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení
výpovědi.

Usnesení č. 254
Rada města rozhodla vypovědět nájem nebytových prostor v čp. 199 v ulici Nad
Stadionem ve Vimperku o celkové výměře 24,80 m2 . Nájem skončí uplynutí 3měsíční
výpovědní lhůty, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení
výpovědi.

Usnesení č. 255
Rada města rozhodla vypovědět nájem nebytových prostor v čp. 199 v ulici Nad
Stadionem ve Vimperku o celkové výměře 49,50 m2 . Nájem skončí uplynutí 3měsíční
výpovědní lhůty, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení
výpovědi.

Usnesení č. 256
Rada města rozhodla vypovědět nájem nebytových prostor v čp. 199 v ulici Nad
Stadionem ve Vimperku o celkové výměře 23,10 m2 . Nájem skončí uplynutí 3měsíční
výpovědní lhůty, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení
výpovědi.

Usnesení č. 257
Rada města rozhodla vypovědět nájem nebytových prostor v čp. 199 v ulici Nad
Stadionem ve Vimperku o celkové výměře 71,50 m2 České poště s. p., Nemanická 2208,
České Budějovice. Nájem skončí uplynutí 3měsíční výpovědní lhůty, která počne běžet
prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.

Usnesení č. 258
Rada města rozhodla vypovědět nájem nebytových prostor v čp. 199 v ulici Nad
Stadionem ve Vimperku o celkové výměře 45,40 m2 . Nájem skončí uplynutí 3měsíční
výpovědní lhůty, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení
výpovědi.

Usnesení č. 259
Rada města rozhodla vypovědět nájem nebytových prostor v čp. 199 v ulici Nad
Stadionem ve Vimperku o celkové výměře 262,50 m2 Městským lesům Vimperk, s.r.o.,
Pasovská čp. 345, Vimperk. Nájem skončí uplynutí 3měsíční výpovědní lhůty, která
počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.

Usnesení č. 260
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře
29,30 m2 v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku akciové společnosti Kooperativa
pojišťovna, trvale bytem Zátkovo nábřeží čp. 449, Vimperk, za účelem zřízení
kanceláře. U nebytových prostor je nájemné stanoveno ve výši 200,-Kč za 1 m2/rok.
Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3
měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem
nájmu si zajistí nájemce.

Usnesení č. 261
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře
24,80 m2 v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku za účelem zřízení kanceláře. U
nebytových prostor je nájemné
stanoveno ve výši 200,-Kč za 1 m2/rok. Nájemní
smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních
nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si
zajistí nájemce.

Usnesení č. 262
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře
49,50 m2 v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku, za účelem zřízení kanceláře. U
nebytových prostor je nájemné stanoveno ve výši 200,-Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva
bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před
uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

Usnesení č. 263
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře
229,10 m2 v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku Městským lesům,s.r.o.,
Pasovská čp. 345, Vimperk, za účelem garážování vozidel. U nebytových prostor je
nájemné stanoveno ve výši 200,-Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena za
podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením
nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

Usnesení č. 264
Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit nebytové prostory o celkové výměře
11,10 m2 v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku za účelem uskladnění nábytku.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou. Náklady za služby budou hradit
vypůjčitelé.

Usnesení č. 265
Rada města rozhodla, že o předmětný pozemek KN č. 2616 v k.ú. Vimperk nemá Město
Vimperk žádný zájem.

Usnesení č. 266
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, který má podle urbanistické studie sloužit
jako obslužná komunikace pro stavbu rodinných domů v lokalitě Za Vrchem, Vimperk,
a má být využit pro stavbu individuální přístupové komunikace, souhlasí se stavbou na
parcele KN č. 893/1 v k. ú. Boubská, pokud tato bude navržena jako veřejná účelová
komunikace a za předpokladu, že do vydání územního rozhodnutí budou vyřešeny
vlastnické vztahy k pozemku pod budoucí komunikací a souběžnými inženýrskými
sítěmi po upřesnění trasy komunikace tak, aby vlastníkem v celém tomto pruhu bylo
pouze Město Vimperk.
Další podmínkou je, aby stavba byla v souladu s platnými územně plánovacími
podklady a stanoviskem odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu
Vimperk.

Usnesení č. 267
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 jako parcela KN č. 1788
o výměře 0,5 ha za účelem pastvy dobytka. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou od 1. 4. 2006 s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců. Nájemné bude ve výši
0,10 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 268
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise konané dne 21.02.2006 a
souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků takto:
- Mysliveckému sdružení Šumava Vimperk ve výši 15 000,-- Kč na úhradu části
pronájmu sálu ve společenském domě v souvislosti s pořádáním plesu dne
10.12.2005
- Radě rodičů při G a SOŠe Vimperk ve výši 15 000,-- Kč na úhradu části
pronájmu sálu ve společenském domě v souvislosti s pořádáním plesu dne
10.02.2006
- ZO Českého Zahrádkářského svazu Vimperk ve výši 15 000,-- Kč na úhradu
části pronájmu sálu ve společenském domě v souvislosti s pořádáním plesu dne
18.03.2006
- Sdružení rodičů při ZUŠ Vimperk ve výši 15 000,-- Kč na úhradu části pronájmu
sálu ve společenském domě v souvislosti s pořádáním plesu

Usnesení č. 269
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zabezpečení kurzu zaměřeném na obnovu
platnosti osvědčení strážníka pro Jiřího Krejčího mezi Městem Vimperk a POLIS –
soukromým vzdělávacím institutem JUDr. Oldřich Skarka dle předloženého návrhu a
pověřuje starostku města jejím podpisem.

Usnesení č. 270
Rada města po zvážení a projednání odmítla nabídku Rádia Info, s.r.o., Praha 10, o
možnosti šíření televizních programů ČT 2, ČT 4 Sport a ČT 24.

Usnesení č. 271
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka
„Bytové domy – 48 BJ – vybavení“ mezi Městem Vimperk a společností Dřevotvar –
řemesla a stavby s.r.o., Chýnov, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města
jejím podpisem.

Usnesení č. 272
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka
„Bytové domy – 48 BJ – ZTV“ mezi Městem Vimperk a společností ZNAKON, a.s.
Strakonice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

Usnesení č. 273
Rada města rozhodla dle usnesení rady města č. 227 ze dne 1.3.2004, zveřejnit záměr
pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích, v katastru
nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam
označených jako:
Budova garáží voz. osobních č. 029 – garáže NZ tech., na stavební parcele číslo 2522/25 celková výměra nebytových prostor 439,59 m2 a manipulační plochu část parc. č.
2522/63, o výměře 1278 m2.
Smlouva o nájmu bude uzavřena po vyklizení nemovitostí původním nájemcem.

Usnesení č. 274
Rada města schvaluje návrh pro zveřejňování pronájmů nemovitostí v areálu bývalých
kasáren U Sloupu dle přílohy, které mají níže uvedení nájemci v nájmu do 31. 3. 2006:
objekt na stav. parc. č. 2522/72 – nebytové prostory o výměře 114 m2 , část parc. č.
2522/65,dle GP 2522/96 o celkové výměře 374 m2
objekt na stav. parc. č. 2522/38- nebyt. prostory o výměře 856 m2 , 2522/49 - nebyt.
prostory o výměře 63,30 m2, 2522/50 - nebyt. prostory o výměře 104 m2, část parc. č.
2522/65, dle GP 2522/90 o celkové výměře 3009 m2
objekt na stav. parc. č. 2522/12- nebyt. prostory o výměře 988 m 2 , část parc. č. 2522/61,
dle GP 2522/74 o celkové výměře 3432 m2
objekt na stav. parc. č. 2522/33- nebyt. prostory o výměře 428 m2 , část parc. č. 2522/65,
dle GP 2522/94 o celkové výměře 1496 m2
objekt na stav. parc. č. 2522/32- nebyt. prostory o výměře 281 m2, část parc. č. 2522/65,
dle GP 2522/97 o celkové výměře 1823 m2
objekt na stav. parc. č. 2522/22- nebyt. prostory o výměře 122,57 m2 , část parc. č.
2522/63, dle GP 2522/83 o celkové výměře 6370 m2
část parc. č. 2522/61, dle GP 2522/75 o celkové výměře 3185 m2
část parc. č. 2522/61, dle GP 2522/78 o celkové výměře 1027 m2
Dále rada města stanovuje dle předloženého návrhu Městských služeb Vimperk,s.r.o.
roční nájemné ve výši:
v objektech ubytovacích, administrativních, správních, kulturních zařízení,
závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizace
ve výši 151,80 Kč za 1 m2 a rok
v objektech výrobních, dílenských pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na
stávající rozvod vody a kanalizace ve výši 126,50 Kč za 1m2 a rok
v ostatních objektech – sklady garáže, které nejsou napojeny na stávající rozvod
vody a kanalizace ve výši 101,20 Kč za 1 m2 a rok
manipulační plocha – 2,- Kč za 1 m2 a rok

Usnesení č. 275
Rada města bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise ze dne 13.03.2006.

Usnesení č. 276
Rada města bere na vědomí zápis z 2. zasedání dozorčí rady Městských služeb Vimperk,
s.r.o., ze dne 16.03.2006 a schvaluje jeho závěry.

Usnesení č. 277
Rada města, jako valná hromada Městských služeb Vimperk, s.r.o., stanovila na základě
§ 125 čl. g) Obchodního zákoníku výše odměny členům dozorčí rady Městských služeb
Vimperk, s.r.o., dle předloženého návrhu. Odměny budou vypláceny počínaje měsícem
březnem 2006.

