Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.04.2014
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová
Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Mgr. Zdeněk Kuncl, referent odboru ŠK

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh smlouvy o dílo na zakázku „Údržba travnatých ploch veřejné zeleně – 2014“
3. Záležitosti odboru investic a údržby
4. Pozemky
5. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
6. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
7. Návrh smlouvy o poskytování služeb při zpracování studie proveditelnosti v rámci
výzvy č. 22 IOP
8. Různé

Hlasování o programu: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
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1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 14.04.2014

Usnesení č. 423
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.04.2014.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Návrh smlouvy o dílo na zakázku „Údržba travnatých ploch veřejné zeleně – 2014“
Přílohy:

- návrh odboru ŽP, návrh smlouvy, rozpis ploch a intenzit sekání 2014,
záznam o předběžné řídící kontrole

Usnesení č. 424
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Vimperk a firmou Městské
služby Vimperk s.r.o. Steinbrenerova 6 Vimperk, na údržbu travnatých ploch veřejné
zeleně ve Vimperku dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.04.2014
3. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) veřejná zakázka „Vimperk, ulice Steinbrenerova čp. 6 – obřadní síň – oprava čelní
stěny“, návrh smlouvy o dílo – odloženo na jednání RM 28.04.2014
b) oprava opěrné zdi v ul. Boubínská – žádost Společenství vlastníků jednotek čp. 17 ze
dne 02.04.2014
c) Informace k výběru typu střešní krytiny pro objekt MěKS Vimperk – kopie zpracovaného
posouzení s dodatečným návrhem možných řešení
Usnesení č. 425
Rada města Vimperk v zastoupení vlastníka pozemku parc. č. 1303/1 v k.ú. Vimperk,
na němž se nachází stavba opěrné zdi, která je součástí bytového domu č.p. 17 v ulici
Boubínská ve Vimperku, který je ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek čp. 17,
souhlasí s provedením opravy této zdi za podmínky, že Společenství vlastníků
jednotek čp. 17 uvede nezpevněnou cestu ke garážím do původního stavu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.04.2014
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Usnesení č. 426
Rada města bere na vědomí zprávu o volbě konkrétního tvaru a typu střešní krytiny
EUREKO (DDS II), která bude použita na budově MěKS ve Vimperku.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.04.2014
4. Pozemky
Přílohy:

- problematika komunikace Větrné ulice ve Vimperku – probíhající správní
řízení – snímek mapy se zákresem, veřejná vyhláška, návrh odboru HB

Usnesení č. 427
Rada města zastupující město Vimperk, jakožto většinového spoluvlastníka pozemku
ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) č. 895/5 –
o výměře 1265 m2 v k.ú. Boubská, jejíž součástí je i zde umístěná komunikace ulice
Větrná se seznámila s veřejnou vyhláškou – Oznámení o zahájení řízení o určení
právního vztahu ze dne 25.3.2014 vydanou odborem dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Vimperk - a pro potřeby svolaného ústního jednání sděluje, že
město Vimperk v minulosti vždy souhlasilo a podporovalo veřejné užívání této
komunikace. Nikdy nebylo ze strany města nikomu bráněno v jejím užívání. Tato
komunikace pak sloužila a slouží jako nezbytná komunikační potřeba pro zajištění
přístupu ke stávajícím i budoucím stavbám rodinné zástavby v lokalitě Za Vrchem a
dále k navazujícím zemědělským a případně i jiným pozemkům ve vlastnictví mnoha
dalších vlastníků. Rada města zastupující město Vimperk požaduje, aby komunikace
ul. Větrná byla v budoucnu určena a užívána jako veřejně přístupná komunikace.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.05.2014
5. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) zápis z jednání kulturní komise ze dne 09.04.2014 s návrhy na usnesení
b) výjimka z OZV města Vimperk č. 1/2010 – žádost ze dne 11.04.2014
c) návrh dohody o užíváním veřejného prostranství za účelem provozování lunaparku
v roce 2015
d) návrh odboru ŠK na revokaci usnesení RM č. 396 ze dne 14.04.2014
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Usnesení č. 428
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 9. 4. 2014 a
rozhodla o žádostech na finanční příspěvek z rozpočtu města takto:
- Rada města rozhodla nepodpořit žádost, pořadatele kulturní akce a kapelníka
skupiny G-rock, o příspěvek na částečnou úhradu pronájmu zvukové
aparatury, honorář pro vystupující kapely v Disco clubu Calypso, souvisejících
s akcí „Sec mazec“ – koncert, která se bude konat dne 10. 5. 2014.
- Rada města rozhodla nepodpořit žádost, spolupořadatele kulturní akce, o
příspěvek na částečnou úhradu pronájmu zvukové aparatury, honorář pro
vystupující kapely v Hotelu Zlatá Hvězda, souvisejících s akcí „Nutno dodat +
hosté“ – koncert, která se bude konat dne 24. 5. 2014.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 07.05.2014
Usnesení č. 429
Rada města rozhodla udělit výjimku z OZV Města Vimperk č. 1/2010 v platném znění
pro akci Koncert Šísl band dne 30.05.2014 od 22:00 hodin do 31.05.2014 do 03:00
hodin a od 31.05.2014 od 22:00 hodin do 01.06.2014 do 03:00 hodin. Rada města
upozorňuje žadatele, že musí být dodrženy příslušné hlukové limity v souladu
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.05.2014
Usnesení č. 430
Rada města rozhodla uzavřít Dohodu o užívání veřejného prostranství mezi městem
Vimperk a Josefem Třískou za účelem provozování lunaparku v roce 2015 dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.05.2014
Usnesení č. 431
Rada města ruší své usnesení č. 396 ze dne 14.04.2014, kterým udělila výjimku z OZV
č. 1/2010 ve znění vyhlášky č. 4/2011 v souladu s čl. 6 odst. 4 OZV č. 1/2010.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.05.2014
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6. Žádosti o poskytnutí finančního

příspěvku

Přílohy:
a) žádost Střediska rané péče SPRP České Budějovice ze dne 16.12.2013 s přílohami
b) žádost Farní charity Prachatice ze dne 16.09.2013 s přílohami
c) žádost Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště
Prachatice ze dne 13.01.2014 s přílohami
d) žádost Rady rodičů při ZŠ TGM Vimperk ze dne 07.04.2014 – odloženo na jednání RM
v červnu 2014
Usnesení č. 432
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu odboru sociálních
věcí a zdravotnictví ve výši 5.000,- Kč Středisku rané péče SPRP České Budějovice na
registrovanou sociální službu raná péče, konkrétně na částečné pokrytí nákladů
spojených s poskytováním rané péče rodinám s dítětem se zrakovým nebo
kombinovaným postižením ve Vimperku a zároveň pověřuje starostu města
podepsáním smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, FO, termín do 30.04.2014
Usnesení č. 433
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu odboru sociálních
věcí a zdravotnictví ve výši 20.000,- Kč Farní charitě Prachatice na provoz sociálních
služeb – terénní program Most naděje a Azylový dům pro muže v Záblatí a zároveň
pověřuje starostu města podepsáním smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, FO, termín do 30.04.2014
Usnesení č. 434
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu odboru sociálních
věcí a zdravotnictví ve výši 8.000,- Kč Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a
seniory o.p.s., pracoviště Prachatice, na poradnu pro osoby se zdravotním
postižením, seniory a jejich rodinné příslušníky a provoz půjčovny kompenzačních
pomůcek pro občany se zdravotním postižením a seniory a zároveň pověřuje starostu
města podepsáním smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, FO, termín do 30.04.2014
7. Návrh smlouvy o poskytování služeb při zpracování studie proveditelnosti v rámci
výzvy č. 22 IOP
Přílohy:

- návrh smlouvy, nabídková tabulka, návrh tajemníka
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Usnesení č. 435
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování služeb při zpracování studie
proveditelnosti v rámci výzvy č. 22 IOP mezi společností EUNICE CONSULTING a.s.,
Belgická 642/15, 120 00 Praha 2 a městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 30.04.2014
8. Různé
R1) Návrh smlouvy o financování projektu v rámci programu příhraniční spolupráce
Přílohy:

- návrh MS, návrh smlouvy

Usnesení č. 436
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Euroregionem Šumava „Smlouva o
financování projektu v rámci programu příhraniční spolupráci 9Cl 3 České republika –
Svobodový stát Bavorsko 2007 - 2013, Dispoziční fond“ na projekt Obnova drobných
kamenných památek Vimperska dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MS, termín do 24.04.2014

Zapsala:

Renata Svobodová

Starosta:

Ing. Bohumil Petrášek

Člen rady:

Ing. Jaroslava Martanová

