Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.04.2018
Přítomni:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka
Janásková
Ing. Václav Kokštein, vedoucí odboru VÚP
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí FO
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Mgr. Zdeněk Kuncl, vedoucí odboru ŠK
Petra Hrušková, vedoucí TIS
Ing. Vladislav Oliwa, KO

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení
Záležitosti odboru investic a údržby
Záležitosti finančního odboru
Záležitosti odboru životního prostředí
Bytové záležitosti
Pozemky
Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Návrh na přidělení dotací
Návrh smlouvy o dílo na zpracování zakázky Územní studie „Na Kalvárii –
2. zpracování“
10. Návrh Zadání provedení Zjišťovacího řízení na záměr rozšíření Sportovněrekreačního areálu Vodník
11. Vyjádření k dopisu Občanského spolku Veselka pod Boubínem, z. s.
12. Různé

Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 16.04.2018

Usnesení č. 448
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 16.04.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) Parkoviště – Vimperk, Vodník – souhlas vlastníka pozemku s odnětím půdy
ze ZPF, závazné stanovisko MUVPK – VÚP 10778/18-TAK, vyjádření odboru
VÚP
b) návrh smlouvy o poskytnutí dotace od Jč kraje na obnovu fasády hřbitovní
kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku (max. výše dotace 230.000 Kč)
c) návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN pro
odběrné místo ATS vodovodního řadu v ulici K. Světlé, záznam o předběžné
řídící kontrole (cena 8.000 Kč)
d) návrh smlouvy o dílo na akci „Odstranění stavby – vstupní brána k Zimnímu
stadionu Vimperk“ (cena 302.500 Kč včetně DPH, záznam o předběžné řídící
konrole
e) návrh smlouvy o dílo na akci „Instalace výtahu do čp. 6, Vimperk“, zpráva
o hodnocení a posouzení nabídek, záznam o předběžné řídící kontrole (cena
4.436.662 Kč včetně DPH)
f) aktualizace pasportu místních komunikací – odloženo na jednání RM
28.05.2018
g) návrh plánu podstatných oprav pro roky 2018 a 2019 zpracované společností
Energie AG Teplo Vimperk s. r. o. ze dne 28.03.2018, návrh teplovodní přípojky
k BD v ul. Mírová čp. 406, Vimperk
h) dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací s přílohou č. 1
s Národním památkovým ústavem a návrh smlouvy o převodu práv a povinností
se společností ČEVAK

Usnesení č. 449
Rada města rozhodla vydat souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1790/2 v k. ú. Vimperk
s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu na části pozemku parc. č. 1790/2
v k. ú. Vimperk v ploše o výměře 826,76 m2 pro záměr stavby „Parkoviště - Vimperk,
Vodník“.
Pro 4, proti 1 (Janásková), zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.04.2018
Usnesení č. 450
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na obnovu fasády
hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 04.05.2018
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Usnesení č. 451
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí č.12376710 pro odběrného místo ATS vodovodního řadu v ulici
K. Světlé mezi E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice a
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 11.05.2018
Usnesení č. 452
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci “Odstranění stavby – vstupní brána
k Zimnímu stadionu Vimperk” se společností Městské služby Vimperk, s. r. o.,
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.04.2018
Usnesení č. 453
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek rozhodla zadat stavební zakázku
„Instalace výtahu do čp. 6, Vimperk“ společnosti PRIMA, a. s., Raisova 1004/I, 386 47
Strakonice, která podala nejvhodnější nabídku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.05.2018
Usnesení č. 454
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební zakázku „Instalace výtahu do
čp. 6, Vimperk“ se společností společnosti PRIMA, a. s., Raisova 1004/I, 386 47
Strakonice dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.05.2018
Návrh na usnesení
Rada města souhlasí s předloženým návrhem podstatných oprav pro roky 2018 a 2019
vypracovaným společností Energie AG Teplo Vimperk s. r. o., dle předloženého návrhu.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 455
Rada města nesouhlasí s předloženým návrhem podstatných oprav pro roky 2018
a 2019 vypracovaným společností Energie AG Teplo Vimperk s. r. o., dle předloženého
návrhu, a pověřuje místostarostu svoláním schůzky mezi městem Vimperk a společnost
Energie AG Teplo Vimperk s. r. o.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, MS, termín do 30.06.2018
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Usnesení č. 456
Rada města rozhodla uzavřít dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi
městem Vimperk a organizací Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,
Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha 1 - Malá Strana, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2018
Usnesení č. 457
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností mezi městem
Vimperk a obchodní firmou Čevak a. s., Severní 2264/8, 370 10, České Budějovice České Budějovice 3, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2018

3. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:

a) návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2018
b) zadání provedení přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2018,
návrh dodatku č. 6 ke smlouvě ze dne 30.06.2011

Usnesení č. 458
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši:
22.003,00 Kč (RO č. 13),
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši:
67.500,00 Kč (RO č. 14).
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Sýs, Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 04.05.2018
Usnesení č. 459
Rada města rozhodla zadat provedení přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok
2018 auditorovi - firmě AUDIT OBCE, s. r. o. se sídlem v Příbrami.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Sýs, Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.04.2018

4. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:

a) souhlas s výsadbou stromů prostřednictvím grantového projektu Nadace
partnerství – Výsadba stromů 2018 – žádost spolku Vimperk žije! z. s. ze dne
07.04.2018 se zákresem
b) návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Myicon s. r. o. na
vytvoření kreseb na betonové ploše, kopie smlouvy ze dne 14.03.2018
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Usnesení č. 460
Rada města souhlasí se zamýšlenou výsadbou stromů na pozemku parcelní číslo
981/11, k. ú. Vimperk. Souhlas se vydává pro žadatele o grant, kterým je Vimperk
žije! z. s., náměstí Svobody 13, 385 01 Vimperk. Projekt bude realizován s využitím
grantového projektu Nadace partnerství – Výsadba stromů 2018 a ve spolupráci
s městem Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.04.2018
Usnesení č. 461
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.03.2018,
spočívající ve změně pozemku parc. č. 1842/39 v k. ú. Vimperk v článku I. odst. 1
písmene b) mezi městem Vimperk a firmou Myicon s. r. o., Přemyslovců 992/52, 709 00
Ostrava dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 04.05.2018

5. Bytové záležitosti
Přílohy:

a) žádost ze dne 09.04.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. K. Weise čp. 394,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 05.04.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. Čelakovského
čp. 403, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 04.04.2018 o prodloužení NS k obytné místnosti v ul.
Pivovarská čp. 322 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB

Usnesení č. 462
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Karla Weise čp. 394
ve Vimperku, do 31.12.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2018
Usnesení č. 463
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Čelakovského
čp. 403 ve Vimperku, do 31.05.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2018
Usnesení č. 464
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o ubytování k obytné místnosti v Pivovarské ulici
čp. 322 ve Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 01.07.2018 do 31.12.2018.
Nájemné je stanoveno ve výši 15 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2018
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6. Pozemky
Přílohy:

a) návrh smlouvy o zřízení VB – stavba „STL plyn. a příp. Vimperk, Purkártova“
– žádost společnosti Hrdlička, s. r. o. ze dne 18.04.2018, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
b) návrh smlouvy o zřízení VB – stavba „Boubská – NN kabel. vedení, p. Pomije“
– žádost společnosti GEFOS inženýring, s. r. o. ze dne 17.04.2018, snímek
mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) žádost Klubu vojenské historie Gabreta, z. s. o souhlas s užitím pozemků
v majetku města v k. ú. Vimperk – lokalita Radost pro konání historického
tábora v rámci projektu Liberty Run 2018, návrh odboru HB

Usnesení č. 465
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků rozhodla uzavřít se
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jako stranou oprávněnou, dle předloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného břemene
č. ZP-014330047453/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění
středotlakého plynovodu a přípojky na částech zatížených nemovitostí v rámci stavby
„STL plyn. a příp. Vimperk, Purkártova“ v pozemcích města Vimperk, parcel katastru
nemovitostí KN č. 322/1, KN č. 1771/12, KN č. 1773/1, KN č. 1775/1, KN č. 1775/4 a KN
č. 1777/17 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001,
podle přiloženého geometrického plánu č. 2461-170180/2018. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně za dohodnutou jednorázovou cenu ve výši 32.100 Kč bez DPH. Rada
města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2018
Usnesení č. 466
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků rozhodla uzavřít se
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jako stranou oprávněnou, dle předloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného břemene
č. PI-014330048233/002 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
kabelového vedení NN na částech zatížených nemovitostí v rámci stavby „Boubská –
NN kabel. Vedení, p. Pomije“ v pozemcích města Vimperk, parcel katastru nemovitostí
KN č. 300/3 a KN č. 931/1 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú.
Boubská na LV č. 10001, podle přiloženého geometrického plánu č. 244-42/2018. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč
bez DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2018
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Usnesení č. 467
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků vedených v katastru
nemovitostí jako parcely KN č. 2440 č. 2485 KN č. 2501, KN č. 2502 a KN č. 2503 v k. ú.
Vimperk v lokalitě Radost souhlasí užitím těchto pozemků pro konání historického
tábora v rámci projektu Liberty Run 2018 v termínu 29.04.2018 – 30.04.2018 a dále
s umístěním dočasné střelnice pro uspořádání krátké historické ukázky střelby zbraní
kategorie D s vyloučením veřejnosti za splnění všech zákonných podmínek. Souhlas je
vydáván organizátoru tohoto projektu Klubu vojenské historie Gabreta, z. s. se sídlem
Milejovice 33, Volyně.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2018

7. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

a) žádost ZUŠ Vimperk ze dne 16.04.2018 čj. MUVPK-ŠK 13390/18 o souhlas
s použitím znaku města
b) žádost ZUŠ Vimperk ze dne 16.04.2018 čj. MUVPK-ŠK 13391/18 o vyjádření
k navýšení kapacity školy

Usnesení č. 468
Rada města souhlasí s užitím znaku města Vimperk na tričkách dechového orchestru,
které budou vytvořeny přímo pro účast na festivalu v Itálii ve dnech 29.05.2018 –
03.06.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.04.2018
Usnesení č. 469
Rada města souhlasí s navýšením kapacity Základní umělecké školy, Vimperk,
Nerudova 267 o 20 žáků od 01.09.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.05.2018

8. Návrh na přidělení dotací
Přílohy:

a) žádost ZUŠ Vimperk ze dne 16.04.2018 čj. MUVPK-KS 13404/18
o poskytnutí dotace na účast žáků v ústředním kole soutěže v Praze
b) žádost Českomoravské myslivecké jednoty z. s. ze dne 18.04.2018
čj. MUVPK-KS 13780/18 o poskytnutí dotace na chovatelskou přehlídku trofejí
2018
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Usnesení č. 470
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 6.000 Kč ZUŠ Vimperk,
Nerudova 267, na částečnou úhradu nákladů při účasti žáků v ústředním kole soutěže
ZUŠ, které se bude konat od 13.04.2018 do 06.05.2018 v Praze. Dotace bude poskytnuta
z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.07.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 31.05.2018
Usnesení č. 471
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 4.000 Kč Českomoravské
myslivecké jednotě z. s. – Okresní myslivecký spolek Prachatice na úhradu nákladů
spojených s pořádáním chovatelské přehlídky trofejí za myslivecký rok 2017, která se
uskuteční ve dnech 14.05.2018 – 20.05.2018 ve Vlachově Březí. Dotace bude poskytnuta
z prostředků rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do
30.09.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 31.05.2018

9. Návrh smlouvy o dílo na zpracování zakázky Územní studie „Na Kalvárii – 2.
zpracování“
Přílohy:

- návrh smlouvy (cena 15.000 Kč bez DPH), návrh odboru VÚP

Usnesení č. 472
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zpracování Územní studie Na Kalvárii –
2. zpracování mezi městem Vimperk a Projektovým atelierem AD s. r. o. Hosín 165
Hluboká nad Vltavou dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 31.05.2018

10. Návrh Zadání provedení Zjišťovacího řízení na záměr rozšíření Sportovněrekreačního areálu Vodník
Přílohy:

- návrh místostarosty, e-mailová korespondence s O. Bílkem ze dne 10.04.2018
(cena 168.000 Kč bez DPH)

Usnesení č. 473
Rada města rozhodla na základě usnesení rady města č. 318 ze dne 12.03.2018, zadat
Zadání provedení Zjišťovacího řízení na záměr rozšíření Sportovně-rekreačního areálu
Vodník podle Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., firmě
Geo Vision, zastoupené RNDr. Ondřejem Bílkem, Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň 2.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MS, termín do 30.11.2018
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11. Vyjádření k dopisu Občanského spolku Veselka pod Boubínem, z. s.
Přílohy:

- dopis čj. MUVPK-KS 11945/2018 ze dne 05.04.2018, návrh starosty

Návrh na usnesení
Rada města se seznámila s obsahem dopisu Občanského spolku Veselka pod Boubínem, z.
s., , týkajícího se stavebního záměru (stavby rodinného domu) na pozemcích KN č. 51/28, KN
č. 51/29, KN č. 51/8 a KN č. 25/3 vše v k. ú. Veselka u Vimperka, adresovaného starostovi
města. Rada města se neztotožňuje s názorem občanského spolku a nevyhoví tak jeho
žádosti o podporu v zabránění stavebnímu záměru ani vyjmutí zastavitelné plochy z územního
plánu, protože neshledala, že je stavební záměr v rozporu se zájmy města.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 484
Rada města se seznámila s obsahem dopisu Občanského spolku Veselka pod
Boubínem, z. s., , týkajícího se stavebního záměru (stavby rodinného domu) na
pozemcích KN č. 51/28, KN č. 51/29, KN č. 51/8 a KN č. 25/3 vše v k. ú. Veselka u
Vimperka, čj. MUVPK-KS 11945/18 adresovaného starostovi města. Rada města bere
obsah dopisu na vědomí s tím, že v průběhu souvisejícího správního řízení budou
využita práva i povinnosti města vyplývající ze zákona o obcích a stavebního zákona.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 30.04.2018

12. Různé
R1) Informace odboru ŠK – návštěvnost TIS, Steinbrenerovy tiskárny, stanovení pracovní
doby o svátcích 01.05.2018 a 08.05.2018 – bez usnesení.
R2) Informace odboru VÚP – pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk – žádost J. a A.
Chrstošových ze dne 28.03.2018, stanovisko pořizovatele na změnu ÚP – bude předloženo
k projednání ZM 14.05.2018 – zodpovídá odbor VÚP.
R3) Informace starosty o vyúčtování zimní sezóny v provozu zimního stadionu a údržby
Vodníku – bez příloh, bez usnesení.
R4) Informace starosty o privatizaci NP v ul. Klostermannova – bez příloh, bez usnesení.
R5) Žádost z. s. Artego o poskytnutí dotace bude připravena k projednání RM 02.05.2018 –
zodpovídá odbor ŠK.
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R6) Souhlas s účastí Mgr. Pavla Dvořáka v konkurzních komisích s hlasem poradním
Přílohy:

- návrh odboru ŠK

Usnesení č. 485
Rada města v souvislosti s vyhlášením konkurzů na funkci ředitele Základní školy T. G.
Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice a Mateřské školy, Vimperk, 1. máje
180, příspěvková organizace souhlasí s účastí odborníka Mgr. Pavla Dvořáka s hlasem
poradním v obou konkurzních komisích. Odborník s hlasem poradním není členem
komise.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.07.2018

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Lukáš Sýs
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