Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.03.2019
Přítomni:

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

Hosté:

Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Milan Kobera, vrchní strážník
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Bc. Daniel Kaifer, jednatel MěSD Vimperk, s. r. o.
Ing. Bc. Lenka Rothová a JUDr. Hana Šmidrkalová, jednatelky společnosti
PŔÍTOMNÁ BUDOUCNOST Vimperk s. r. o.
Ing. J. K., Ing. J. J., V. L. – nájemníci domu čp. 365 v ul. Klostermannova,
Vimperk

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Souhlas zřizovatele s použitím fondu investic na nákup varné pánve do školní
kuchyně – MŠ, Vimperk, 1. máje 180, příspěvková organizace
3. Bytové záležitosti
4. Pozemky
5. Záležitosti odboru vnitřních věcí
6. Žádost o přidělení individuální dotace
7. Nákup zařízení na měření rychlosti – LTI 20/20 TruCAM II
8. Návrh darovací smlouvy
9. 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 04.03.2019

2. Souhlas zřizovatele s použitím fondu investic na nákup varné pánve do školní
kuchyně – MŠ, Vimperk, 1. máje 180, příspěvková organizace
Přílohy:

- návrh FO, žádost MŠ ze dne 01.03.2019

Usnesení č. 242
Rada města dává souhlas Mateřské škole, Vimperk, 1. máje 180, příspěvkové organizaci
k zakoupení dlouhodobého hmotného majetku – varné pánve do školní kuchyně v
předpokládané hodnotě 120.000 Kč včetně DPH z fondu investic organizace, kterou
příspěvková organizace použije pro svou činnost.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.03.2019
3. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost H. V. ze dne 17.12.2019 o prodloužení NS k bytu č. 13 v ul. Mírová čp. 431,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost J. C. ze dne 25.02.2019 o prodloužení NS k bytu č. 21 v ul. Luční čp. 500, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost A. G. ze dne 27.02.2019 o prodloužení NS k bytu č. 3 v ul. Nad Stadionem čp. 356,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost L. N. ze dne 04.03.2019 o souhlas k podnájmu části bytu č. 2 v ul. Mírová čp. 427,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh podnájemní smlouvy, návrh odboru HB
e) návrh Exekutorského úřadu Strakonice ze dne 14.01.2019 a 28.02.2019 na zastavení
exekuce pro nemajetnost K. D., dopis ČSSZ ze dne 20.11.2019, vyjádření MěSD, návrh
odboru HB
f) ukončení zveřejnění záměru č. 10/05/2019, žádost D. Š., DiS., Topolová 812, Prachatice
ze dne 01.03.2019, zápis ze 11.03.2019, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) návrh MěSD na podání výpovědi z nájmu prostoru určeného k podnikání č. 304,
Klostermannova 367, Vimperk, Z. T., návrh odboru HB – odloženo na jednání RM
26.03.2019
Usnesení č. 243
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti H. V. o prodloužení nájemního vztahu k bytu č.
13 v ulici Mírová čp. 431 ve Vimperku pro dluhy váznoucí na uvedeném bytě a vyzývá
H. V. k vyklizení a předání bytu městu Vimperk nejpozději do 30.04.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.03.2019
Usnesení č. 244
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 21 v ulici Luční čp. 500
ve Vimperku s J. C., trvale bytem tamtéž, do 31.03.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.03.2019

Návrh na usnesení.
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 21 v ulici Luční čp. 500 ve Vimperku
s J. C., trvale bytem tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od 01.04.2019. Nájemné je
stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 245
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 v ulici Nad Stadionem čp. 356
ve Vimperku s A. G. na dobu určitou s platností od 01.04.2019 do 30.09.2019. Nájemné
je stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.03.2019
Usnesení č. 246
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k části bytu č. 2 v ulici Mírová
čp. 427 ve Vimperku mezi nájemcem L. N. a podnájemcem S. U. dle předloženého
návrhu, a to na dobu určitou s platností od 01.04.2019 do 31.12.2019 za podmínky
dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní
smlouvy k bytu. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí
rady města.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.03.2019
Usnesení č. 247
Rada města nesouhlasí se zastavením exekuce vedené pod č. j. 212 EX 252/03-77 a čj.
040 EX 13859/07-58 proti povinnému K. D., Senovážné náměstí 240/1, 370 01 České
Budějovice.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.03.2019
Usnesení č. 248
Rada města rozhodla pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 144 v ulici 1. máje
ve Vimperku, č. prostor 303 o celkové výměře 49,95 m2 Oční optika - Daniel Šmejkal,
Malé náměstí 2, Prachatice, za účelem zřízení provozovny oční optiky. Nájemné je
stanoveno ve výši 1.255 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.04.2019. Způsobilost předmětu za
účelem nájmu si zajistí nájemce. Provoz bude zahájen nejpozději od 01.07.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.03.2019

4. Pozemky
Přílohy:

a) pronájem části pozemku v k. ú. Vimperk za účelem umístění plechové garáže
– kopie zveřejněného záměru č. 11/06/2019, nabídka I. Č. ze dne 27.02.2019,
snímek mapy se zákresem, návrh NS, návrh odboru HB
b) pronájem částí pozemků v k. ú. Vimperk za účelem jeho využití k volnému
času, údržbě, zahrádkaření a chovu drůbeže – kopie zveřejněného záměru č.
12/06/2019, nabídka Ing. P. a J. W. ze dne 04.03.2019, návrh NS, snímek mapy
se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 249
Rada města rozhodla pronajmout paní I. Č., bytem SNP 462, Vimperk část pozemku
zapsaného 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, označeného jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 779/4 o výměře 18 m2,
za účelem umístění plechové garáže. Nájemní smlouva bude uzavřena od 12.03.2019 na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 18 Kč/m2/rok.
Rada města pověřuje starostku města podpisem této nájemní smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.03.2019
Usnesení č. 250
Rada města rozhodla pronajmout manželům P. aj. W., bytem Brantlova 640, Vimperk
část pozemku zapsaného 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, označeného jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 1719/1 –
trvalý travní porost o výměře 320 m2 (pruh o šířce 10 m) , za účelem jeho využití
k volnému času, údržbě, zahrádkaření a chovu drůbeže. Nájemní smlouva bude
uzavřena od 12.03.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné
bude ve výši 2 Kč/m2/rok. Rada města pověřuje starostku města podpisem této nájemní
smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.03.2019
5. Záležitosti odboru vnitřních věcí
Přílohy:

a) pověření pro MVDr. Šárku Janáskovou k provádění sňatečných obřadů,
ustanovení § 11 a) zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu, příjmení a o
změně některých souvisejících zákonů v platném znění
b) užívání závěsného odznaku při významných příležitostech a občanských
obřadech pro MVDr. Šárku Janáskovou, ustanovení § 108 zák. č. 128/2000 Sb.,
zákona o obcích (obecní zřízení)

Usnesení č. 251
Rada města pověřuje členku Zastupitelstva města Vimperk MVDr. Šárku Janáskovou
zvolenou pro toto volební období 2018 - 2022 k tomu, aby před ní snoubenci, při
sňatečném obřadu prováděném orgánem veřejné moci, projevili vůli, že spolu vstupují
do manželství (v souladu s ust. § 11a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek P.) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VV, termín do 18.03.2019

Usnesení č. 252
Rada města pověřuje členku zastupitelstva města k užívání závěsného odznaku se
státním znakem České republiky při významných příležitostech a občanských
obřadech: MVDr. Šárku Janáskovou (v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). Rada města tímto pověřuje
jmenovanou členku na celé volební období 2018 – 2022.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek P.) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VV, termín do 18.03.2019
6. Žádost o přidělení individuální dotace
Přílohy:

- žádost Senior klubu Vimperk, z. s. ze dne 25.02.2019, návrh odboru VV a S

Usnesení č. 253
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 10.000 Kč spolku Senior klub Vimperk z. s.,
Sklářská 399, Vimperk na pronájem sálu KD Cihelna při pořádání „Májové veselice“ pro
seniory města a hosty dne 14.05.2019. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města.
Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.06.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 19.03.2019
7. Nákup zařízení na měření rychlosti – LTI 20/20 TruCAM II
Přílohy:

- návrh MěP, návrh kupní smlouvy, cenová nabídka a technické parametry
zařízení, doklad výhradního zastoupení pro výrobky Laser Technology, Inc,
který je výrobcem rychloměru Tru CAM, záznam o předběžné řídící kontrole
(cena 356.708 Kč vč. DPH)

Usnesení č. 254
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 na dodávku
zařízení na měření rychlosti LTI 20/20 TruCAM II dodavateli společnosti ATS – TELCOM
PRAHA a. s. se sídlem Nad elektrárnou 1526/45, Praha 10.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěP, termín do 31.03.2019
Usnesení č. 255
Rada města rozhodla uzavřít kupní smlouvu se společností ATS-TELCOM PRAHA a. s.
se sídlem Nad elektrárnou 1526/45, Praha 10, na dodávku zařízení na měření rychlosti –
LTI 20/20 TruCAM II dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěP, termín do 31.03.2019

8. Návrh darovací smlouvy
Přílohy:

- návrh darovací smlouvy na letní tábor pro děti s OS SCH, o. s. (1.320 Kč)

Usnesení č. 256
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru na úhradu
výdajů spojených s pořádáním letního tábora pro děti v období 17.08.2019 – 24.08.2019
s Občanským sdružením Stanislavy Chumanové, o. s., Pivovarská 475, Vimperk dle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2019
9. Různé
R1) Informace – Přehled o činnosti územního odboru Prachatice Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje za rok 2018 – bez usnesení
R2) Informace – jednání se společností PŘÍTOMNÁ BUDOUCNOST Vimperk s. r. o. o jejich
záměru, předpokládaném zahájení provozu a personálním zabezpečení – bez usnesení
R3) Informace – jednání s nájemníky objektu čp. 365 v ul. Klostermannova, Vimperk o
financování zateplení a opravy střechy a možnosti čerpání úvěru na realizaci – bez usnesení

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Bohumil Petrášek

