Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 17.12.2018
Přítomni:

Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek,
JUDr. Tomáš Samek, Ing. Petr Samek

Hosté:

Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí FO
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Pavel Hnojna, zástupce společnosti ENVI-PUR, s. r. o.
Ing. Tomáš Roztočil, zástupce společnosti ENVI-PUR, s. r. o.
Ing. Jiří Patlejch, zástupce společnosti BIDLI HOLDING, a. s.
Ing. Srdan Andžič, zástupce společnosti BIDLI HOLDING, a. s.
Bc. Ondřej Černianský, zástupce společnosti BIDLI HOLDING, a. s.
Mgr. Eliška Ketzerová, Ph.D.LL.M., právní zástupce města

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti finančního odboru
3. Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru
4. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
5. Záležitosti odboru investic a údržby
6. Pozemky
7. Bytové záležitosti
8. Informace – vzdání se funkce šéfredaktora a člena Redakční rady Vimperských novin
– bez usnesení
9. Jmenování vedoucího odboru školství, kultury a cestovního ruchu a jmenování
vedoucího finančního odboru
10. 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 10.12.2018

2. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:

a) návrh rozpočtových opatření
b) návrh pojistné smlouvy č. 899-26548-11 o pojištění majetku (pojištění živelní,
pojištění odcizení, pojištění elektronických zařízení) a odpovědnosti, zápis
z otevírání obálek s nabídkami na poskytnutí pojištění majetku
a
odpovědnosti města Vimperk ze dne 26.11.2018, hodnotící zpráva – pojištění
majetku ze dne 30.11.2018

Usnesení č. 1254
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu:
-změny v objemu rozpočtu – zvýšení ve výši:
1.091.342,00 Kč (RO č. 44),
-změny ve výdajích rozpočtu ve výši:
100.000,00 Kč (RO č. 45).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1255
Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu č. 899-26548-11 o pojištění majetku
(pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění elektronických zařízení) a pojištění
odpovědnosti s platností od 01.01.2019 s Českou pojišťovnou, a. s., Spálená 75/16,
Praha 1 podle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti RESPECT, a. s.,
se sídlem Praha 4, Pod Krčským lesem 2016/22.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek T.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.12.2018

3. Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru
Přílohy:

- návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve
výši 24.000 Kč

Usnesení č. 1256
Rada města rozhodla uzavřít „Darovací smlouvu“ mezi společností EKO-KOM, a. s., se
sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zastoupenou Martinou Filipovou, ředitelkou
Oddělení regionálního provozu a městem Vimperk se sídlem Vimperk, Steinbrenerova
6, 385 17 Vimperk, zastoupeným starostkou města Ing. Jaroslavou Martanovou, dle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.12.2018

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

a) návrh darovací smlouvy na poskytnutí finanční částky se spol. Eurosystem –
Jiří Formánek a návrh smluv o reklamě a propagaci se spol. TVInvest,
s.
r. o., Rohde & Schwarz, závod Vimperk, s. r. o. a Kvint s. r. o.
b) návrh smlouvy o pořádání kulturní akce Novoroční ohňostroj 2019
c) návrh smlouvy o výpůjčce movitých věcí pro únikovou hru

Usnesení č. 1257
Rada města rozhodla uzavřít Darovací smlouvu na poskytnutí finanční částky určené na
materiální zajištění Plesu města Vimperk v roce 2019 se společností Eurosystem – Jiří
Formánek, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1258
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o reklamě a propagaci na poskytnutí finanční
částky určené na materiální zajištění Plesu města Vimperk v roce 2019 se společností
TVInvest s. r. o., dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1259
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o reklamě a propagaci na poskytnutí finanční
částky určené na materiální zajištění Plesu města Vimperk v roce 2019 se společností
ROHDE & SCHWARZ, závod Vimperk s. r. o., dle předloženého návrhu a pověřuje
starostku města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1260
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o reklamě a propagaci na poskytnutí finanční
částky určené na materiální zajištění Plesu města Vimperk v roce 2019 se společností
Kvint s. r. o., dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1261
Rada města rozhodla uzavřít mezi městem Vimperk a Národním památkovým ústavem,
s. p. Smlouvu o pořádání kulturní akce: Novoroční ohňostroj, dle předloženého návrhu
a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.12.2018

Usnesení č. 1262
Rada města rozhodla uzavřít mezi městem Vimperk a Národním památkovým ústavem,
s. p. Smlouvu o výpůjčce movitých věcí pro únikovou hru, dle předloženého návrhu a
pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.12.2018

5. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) akce „Vimperk, areál nemocnice – 2. etapa přestavby – projektové práce“ –
návrh smlouvy o dílo, záznam o předběžné řídící kontrole
b) výběr zadavatele – dům čp. 8 náměstí Svobody, Vimperk – obnova fasády
vnějších stěn uzavřeného traktu – I. etapa – výzva k podání nabídky vč. návrhu
znění obchodních podmínek
c) akce „Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části – projektové práce –
návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 41-7125-0100 ze dne 05.03.2018, žádost
spol. SWECO Hydroprojekt a. s. ze dne 29.11.2018
d) návrh dohody o ukončení smlouvy o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12426745
e) složení Pracovní skupiny pro regeneraci Městské památkové zóny Vimperk
f) návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2018 20/1108 30 ze dne 02.05.2018 na
akci „Vimperk, areál U Sloupů, napojení na městskou kanalizační a vodovodní
síť – II. etapa“, žádost spol. EKOEKO, s. r. o. ze dne 22.11.2018 – odloženo
na jednání RM na neurčito
g) návrh smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy na akci „Vimperk,
ulice Čelakovského – parkoviště na pozemku p. č. 760/35, 760/36, záznam o
předběžné řídící kontrole – odloženo na jednání RM na neurčito
h) akce „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku – Fišerka“
– návrh smlouvy o společnosti
i) akce „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku – Fišerka“
– zadávací řízení – výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrh
smlouvy o dílo, ustanovení komise

Usnesení č. 1263
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice
č.
1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby „Vimperk, areál nemocnice – 2. etapa přestavby – projektové
práce“ podnikateli Ing. arch. J. Kročákovi, Otakarova 20, České Budějovice.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 1264
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zajištění projektové
dokumentace na akci „Vimperk, areál nemocnice – 2. etapa přestavby – projektové
práce“, mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a podnikatelem
Ing. arch. J. Kročákem, Otakarova 20, České Budějovice, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.01.2019

Usnesení č. 1265
Rada města rozhodla zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele stavební zakázky
„Dům č. p. 8, náměstí Svobody, Vimperk – obnova fasády vnějších stěn uzavřeného
traktu – I. etapa“ dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 1266
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele stavební zakázky „Dům č. p. 8,
náměstí Svobody, Vimperk – obnova fasády vnějších stěn uzavřeného traktu – I. etapa“
ve složení: Ing. Michal Janče, Alena Szabová, Marie Hrušková, Bc. Daniel Kaifer, Ing.
Bohumil Petrášek.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 1267
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka
na akci: „Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části – projektové práce“ mezi
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a společností Sweco Hydroprojekt a. s,
Táborská 31, Praha 4, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Martanová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 17.01.2019
Usnesení č. 1268
Rada města rozhodla uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o připojení k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12426745 pro odběrné místo na p. č. 2
v k. ú. Pravětín mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Martanová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 17.01.2019
Usnesení č. 1269
Rada města ke dni 31.12.2018 odvolává z členství v Pracovní skupině pro regeneraci
MPZ Vimperk MVDr. Šárku Janáskovou a Lukáše Sýse.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1270
Rada města ke dni 01.01.2019 jmenuje členy Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ
Vimperk Ing. Jaroslavu Martanovou a Mgr. Zdeňka Kuncla.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2018

Usnesení č. 1271
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o společnosti, jejímž předmětem je úprava
vzájemných práv a povinností mezi smluvními stranami navzájem a úprava způsobu
jednání vůči třetím osobám v souvislosti se společným postupem, resp. výkonem
zadavatelských činností podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění a následně při realizaci a finančním vyrovnání veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku
- Fišerka“ a veřejné zakázky na služby dělené na dvě části, a sice 1. část
s názvem
„technický dozor stavebníka“ a 2. část s názvem „koordinátor BOZP“, s Jihočeským
krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2019
Usnesení č. 1272
Rada města schvaluje znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku
- Fišerka“ včetně návrhu smlouvy dílo a ustanovení komise, dle předložených návrhů
s tím, že v návrhu smlouvy budou zapracovány písemné připomínky rady města, a to
prostřednictvím právního poradce města.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2019
Usnesení č. 1273
Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení
podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Okružní křižovatka
silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2019
Usnesení č. 1274
Rada města schvaluje možnost zapracování připomínek poskytovatele dotace
k Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce „Okružní křižovatka silnice
II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2019

Usnesení č. 1275
Rada města jmenuje komisi na výběr dodavatele „Okružní křižovatka silnice II/145
s
ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka“ pověřenou všemi úkony uvedenými v ustanovení
komise dle přiloženého návrhu v tomto složení:
členové/náhradníci:
1)
JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2)
Mgr. Zdeněk Kuncl, místostarosta města Vimperk
Ing. Bohumil Petrášek, člen Rady města Vimperk
3)
JUDr. Tomáš Samek, člen Rady města Vimperk
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru investic a údržby města Vimperk
4)
Ing. Jitka Liláková, OVZI KÚ
Bc. Alena Frdlíková, OVZI KÚ
5)
Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2019

6. Pozemky
Přílohy:

a) žádost ze dne 07.12.2018 o vyjádření k projektu stavby rodinného domu na
parc. č. 413/19 v k. ú. Hrabice, návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, snímek mapy se zákresem, vyjádření odboru IÚ, návrh
odboru HB
b) žádost, s. r. o. ze dne 05.12.2018 o odkoupení pozemku parc. č. 851/1 v k.
ú. Vimperk, snímek mapy se zákresem, vyjádření odborů VÚP a IÚ, návrh
odboru HB
c) souhlas se záměrem stavby „Pravětín – Čerpací stanice kanalizace“ – E. ON
Distribuce a. s. – žádost spol. Elektroinvest Strakonice ze dne 12.12.2018,
snímek mapy se zákresem, návrh budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene,
návrh odboru HB
d) souhlas s umístěním reklamního banneru na prodej ryb na zábradlí mostu na
kruhovém objezdu ve Vimperku – žádost, snímek ortofotomapy se zákresem,
návrh odboru HB
e) výpověď z nájmu hrobového místa A/808 na veřejném pohřebišti ve
Vimperku z důvodu neuhrazení poplatku
f) výpověď z nájmu hrobového místa A/486 na veřejném pohřebišti ve Vimperku
z důvodu neuhrazení poplatku

Usnesení č. 1276
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 410/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 98 m2, parc. č. 413/9 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 195 m2 a parc. č. 670/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 3184 m2 a jako vlastníka místní komunikace umístěné na těchto pozemcích
a dále jako vlastníka vodovodního a kanalizačního řadu vedených v uvedených
parcelách vše v k. ú. Hrabice souhlasí:
- se záměrem výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 413/19 v k. ú. Hrabice dle
předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Pavlem Křížem,

- s napojením této plánované stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 413/19 na
místní komunikaci a umístěním zpevněného sjezdu na parcele parc. č. 410/1 vše v k. ú.
Hrabice v rozsahu dle předloženého návrhu za předpokladu, že budou dodrženy
podmínky stanovené městem Vimperk,
- s připojením vodovodní a kanalizační přípojky plánovaného rodinného domu na
pozemku parc. č. 413/19 na městské řady vedené v parcelách parc. č. 410/1, parc.
č. 413/9 a parc. č. 670/2 v k. ú. Hrabice v rozsahu dle předloženého návrhu a to za
předpokladu, že budou ze strany stavebníka dodrženy podmínky města a připojení na
vodovodní a kanalizační řad bude investorem stavby projednáno se správcem těchto
sítí (spol. ČEVAK, a. s.) a odborem VÚP MěÚ Vimperk (stavební úřad). Souhlas je
vydáván investoru stavby.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1277
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene služebností inženýrských sítí pro uložení plánované
vodovodní a kanalizační přípojky pro plánovanou stavbu rodinného domu na pozemku
parc. č. 413/19 v k. ú. Hrabice v jeho vlastnictví a zřízení stavby sjezdu se zpevněným
povrchem pro tuto stavbu RD, v pozemcích města Vimperk parcel parc. č. 410/1 a parc.
č. 670/2 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Hrabice na LV č. 10001,
podle přiloženého snímku katastrální mapy. Podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné
břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým
posudkem navýšenou o DPH a to po dokončení a zaměření stavby. Rada města pověřuje
starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1278
Rada města rozhodla nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru nemovitostí
parc. č. 851/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 111 m2 v k. ú. Vimperk, dle předloženého
návrhu ve smyslu jeho prodeje a pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou
podkladů pro zveřejnění záměru prodeje tj. zajištění ocenění pozemku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1279
Rada města rozhodla uzavřít se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030048839/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
a kabelové skříně do pilíře v rámci stavby „Pravětín – Čerpací stanice kanalizace“
v pozemku ve vlastnictví města Vimperk zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec
Vimperk a k. ú. Pravětín na LV č. 10001, vedeného jako parcela katastru nemovitostí
parc. č. 904/125 podle přiloženého snímku katastrální mapy a to za předpokladu,
dodržení podmínek stanovených městem Vimperk, které budou nedílnou součástí této
smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za

smluvní jednorázovou cenu ve výši 1.000 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku
města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1280
Rada města uděluje souhlas k umístění reklamního banneru na prodej vánočních ryb,
na zábradlí mostu na kruhovém objezdu ve Vimperku, v období od 17.12.2018 do
23.12.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.12.2018
Usnesení č. 1281
Rada města rozhodla o výpovědi z nájmu hrobového místa č. A/808 na veřejném
pohřebišti ve Vimperku, z důvodu neuhrazení poplatku za užívání hrobového místa na
další období. Nájemní poměr skončí uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počne
běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.12.2018
Usnesení č. 1282
Rada města rozhodla o výpovědi z nájmu hrobového místa č. A/486 na veřejném
pohřebišti ve Vimperku, z důvodu neuhrazení poplatku za užívání hrobového místa na
další období. Nájemní poměr skončí uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počne
běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.12.2018

7. Bytové záležitosti
Přílohy:

a) žádost ze dne 05.12.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Karla
Weise čp. 396 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost, DiS. ze dne 05.12.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul.
Mírová čp. 429 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost ze dne 03.12.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová
čp. 427 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost ze dne 04.12.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Karla
Weise čp. 394 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
e) žádost ze dne 04.12.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul.
Sklářská čp. 129 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
f) žádost ze dne 03.12.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Karla
Weise čp. 394 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
g) žádost ze dne 10.12.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová
čp. 431 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
h) žádost ze dne 10.12.2018 o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ul. SNP
čp. 462 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB

i) žádost ze dne 10.12.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytuv ul. Nad
Stadionem čp. 356 ve Vimperku, vyjádření odboru SV, návrh odboru HB
j) žádost Koordinačního centra TANDEM Západočeské univerzity v Plzni ze dne
12.12.2018 o výpůjčku zasedací místnosti na náměstí Svobody čp. 8 dne
28.03.2018, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
Usnesení č. 1283
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Karla Weise čp. 396
ve Vimperku, do 31.12.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1284
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 429 ve
Vimperku, do 31.12.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1285
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 427 ve
Vimperku do 31.12.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1286
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Karla Weise čp. 394
ve Vimperku, do 31.12.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1287
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Sklářská čp. 129 ve
Vimperku a to na dobu určitou s platností od 01.01.2019 do 31.12.2019. Nájemné je
stanoveno ve výši 36,70 Kč/1m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1288
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Karla Weise čp. 394
ve Vimperku do 31.12. 2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.01.2019

Usnesení č. 1289
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 431 ve Vimperku,
a to na dobu určitou s platností od 01.01.2019 do 31.12.2019. Nájemné je stanoveno ve
výši 36,70 Kč/1m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1290
Rada města trvá na svém usnesení ze zasedání rady města dne 12.11.2018, kterým
rozhodla nevyhovět žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici SNP čp. 462
ve Vimperku z důvodu její platební neschopnosti.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.01.2019
Usnesení č. 1291
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Nad Stadionem čp. 356 ve
Vimperku na dobu určitou s platností od 01.01.2019 do 31.03.2019. Nájemné je
stanoveno ve výši 36,70 Kč/1m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.01.2019
Usnesení č. 1292
Rada města souhlasí s bezplatným využitím zasedací místnosti MěÚ Vimperk na
náměstí Svobody čp. 8 ve Vimperku Koordinačním centrem česko-německých výměn
mládeže TANDEM Západočeské univerzity v Plzni, Riegrova čp. 17, 306 14 Plzeň, pro
pracovní jednání zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni dne 28.03.2019, které
využijí jako zázemí teambuildingu k únikové hře „Steinbrenerova tiskárna“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.01.2019

8. Informace – Vzdání se funkce šéfredaktora a člena Redakční rady Vimperských novin
– bez usnesení
Přílohy:

- vzdání se funkce šéfredaktora a člena Redakční rady Vimperských novin
Jaroslava Pulkrábka ze dne 12.12.2018

Rada města bere na vědomí vzdání se funkce šéfredaktora a člena Redakční rady
Vimperských novin Jaroslava Pulkrábka.

9. Jmenování vedoucího odboru školství, kultury a cestovního ruchu a jmenování
vedoucího finančního odboru
Přílohy:

- zápis výběrové komise vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu,
zápis výběrové komise vedoucí finančního odboru, návrh tajemníka

Usnesení č. 1293
Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písmena g) zákona č. 128/2000 Sb., zákona
o
obcích, v platném znění na návrh tajemníka MěÚ jmenuje Ing. Ivanu Janoudovou
vedoucí finančního odboru s platností od 01.01.2019 na dobu neurčitou a pověřuje
tajemníka MěÚ vydáním a podpisem jmenovacího dekretu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1294
Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písmena g) zákona č. 128/2000 Sb., zákona
o
obcích, v platném znění na návrh tajemníka MěÚ jmenuje Mgr. et Mgr. Adélu Jiříkovou
vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu s platností od 01.01.2019 na dobu
určitou, zástup za výkon veřejné funkce, se zkušební dobou 6 měsíců a pověřuje
tajemníka MěÚ vydáním a podpisem jmenovacího dekretu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.12.2018

10. Různé
R1) Objednávka na odborné posouzení dokumentace pro provedení stavby
Přílohy:

- ústní návrh P. Samka, e-mail od Ing. Bohumila Šťastného ze dne 16.12.2018

Usnesení č. 1295
Rada města pověřuje odbor investic a údržby vystavením objednávky na odborné
posouzení dokumentace pro provedení stavby „Areál vodních sportů Vimperk – změna
stavby před dokončením č. 3“, dle nabídky Doc. Ing. Bohumila Šťastného, Ph.D.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 21.12.2018
R2) Jmenování Redakční rady Vimperských novin
Přílohy:

- návrh S

Usnesení č. 1296
Rada města jmenuje Redakční radu Vimperských novin ve složení šéfredaktor Mgr. et
Mgr. Adéla Jiříková, členové Karel Beránek, Jan Viener, Mgr. Alžběta Rückerová,
Ladislav Marek s platností od 17.12.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 17.12.2018

R3) Poskytnutí vozidla pro službu Taxík Maxík
Přílohy:

- návrh Petráška

Usnesení č. 1297
Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí vozidla pro službu Taxík Maxík od
Konta Bariery.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 21.12.2018
Oprava tiskové chyby
Žádost odboru HB o opravu tiskové chyby v usnesení RM č. 1242 ze dne 10.12.2018 ve
smyslu opravy trvalého pobytu, a to z Čelakovského čp. 404, Vimperk na Pivovarská čp. 70,
Vimperk.

Zapsala:

Petra Láchová

Starostka:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Bohumil Petrášek

