Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 05.05.2014
Přítomni:
Hosté:

Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová,
Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Bc. Daniel Kaifer, jednatel MěSD Vimperk s.r.o.

Program:
1. Kontrola usnesení
2.Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů pro volby do Evropského
parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
3. Vyvěšení vlajky EU – projekt Cyklotrasa Volyňka
4. Návrh na udělení odměny u příležitosti životního výročí
5. Návrh smlouvy o poskytnutí sponzorského daru
6. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
7. Bytové záležitosti
8. Pozemky
9. Záležitosti odboru životního prostředí
10. Návrh dohody o vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací
11. Záležitosti odboru investic a údržby
12. Různé

Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček).
Program byl schválen.
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1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 28.04.2014

Usnesení č. 474
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 28.04.2014.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů pro volby do Evropského
parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
Přílohy:

- návrh odboru VV

Usnesení č. 475
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů,
poskytnout v době oficiální předvolební kampaně bezplatně městské plakátovací
plochy pro výlep volebních plakátů pro volby do Evropského parlamentu a to pouze
prostřednictvím MěKS Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VV, termín do 23.05.2014
3. Vyvěšení vlajky EU – projekt Cyklotrasa Volyňka
Přílohy:

- návrh odboru ŠK

Usnesení č. 476
Rada města bere na vědomí, že v souvislosti se zajištěním publicity projektu
Cyklotrasa Volyňka (č. projektu - CZ.1.14./3.1.00/23.02613) bude alespoň jeden den v
týdnu od 05.05.2014 do 09.05.2014 vyvěšena na hlavní budově Městského úřadu
Vimperk vlajka EU.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 09.05.2014
4. Návrh na udělení odměny u příležitosti životního výročí
Přílohy:
- návrh personálního útvaru
Usnesení č. 477
Rada města rozhodla udělit odměnu Jaroslavu Pulkrábkovi, řediteli Městského
kulturního střediska Vimperk, u příležitosti jeho životního výročí dle předloženého
návrhu. Odměna bude poskytnuta z prostředků MěKS.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor personální, termín do 25.05.2014
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5.

Návrh

Přílohy:

smlouvy

o

poskytnutí sponzorského daru

- návrh tajemníka, návrh smlouvy

Usnesení č. 478
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi
poskytovatelem OV Media s. r. o., Boubínská 483, 385 01 Vimperk a příjemcem
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, na zajištění sportovní činnosti
místních sportovních organizací prostřednictvím města a její sportovní komise dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor FO, sportovní komise, termín do 15.05.2014
6. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
Přílohy:
a) žádost Základní umělecké školy ze dne 22.04.2014 na dopravu žáků ZUŠ na ústřední
kola soutěží ZUŠ (dechový orchestr – Letovice, soubor Houska jazz - Litvínov)
b) žádost ze dne 25.04.2014 na florbalový turnaj města Vimperk, který se uskuteční
07.06.2014 - 08.06.2014 – odloženo na jednání RM 12.05.2014
c) žádost TJ Šumavan Vimperk ze dne 29.04.2014 na zajištění 13. ročníku turnaje stoního
tenisu „O Zlatou vánočku“
Usnesení č. 479
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč Základní
umělecké škole, Vimperk, Nerudova 267, na částečnou úhradu nákladů spojených
s účastí žáků ZUŠ na ústředních kolech soutěží ZUŠ. Příspěvek bude použit na
částečnou úhradu nákladů na dopravu pro účinkující. Příspěvek bude poskytntut
z kapitoly - příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování
příspěvku do 30.09.2014.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 12.05.2014
Usnesení č. 480
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč TJ Šumavan
Vimperk oddílu stolního tenisu na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním
turnaje „O Zlatou vánočku“. Příspěvek bude použit na úhradu nákladů za nákup
věcných cen a úhradu nájmu tělocvičny. Příspěvek bude poskytntut z kapitoly –
příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do
31.01.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 12.05.2014
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7. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost ze dne 03.04.2014 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Karla Weise čp.
394 ve Vimperku, vyjádření MěSD s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost ze dne 09.04.2014 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ve Výškovicích čp. 17,
vyjádření MěSD s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost ze dne 23.04.2014 o oprodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Luční čp. 498
ve Vimperku, vyjádření MěSD s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost ze dne 09.04.2014 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Mírová čp. 427
ve Vimperku, vyjádření MěSD s. r. o, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 24.04.2014 o prominutí nájemného z bytu v ulici Mírová čp. 429 ve
Vimperku, vyjádření MěSD s. r. o., návrh odboru HB
f) žádost ze dne 23.04.2014 o proplacení nákladů investovaných do výměny oken v bytě
v ulici Mírová čp. 458 ve Vimperku, vyjádření MěSD s. r. o., smlouva o dílo, návrh
odboru HB
g) zápis z DR MěSD s. r. o. Vimperk ze dne 24.04.2014, návrh odboru HB
h) výroční zpráva MěSD s. r. o. Vimperk za rok 2013
Usnesení č. 481
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Karla Weise čp. 394 ve
Vimperku a to na dobu určitou s platností od 01.05.2014 do 30.11.2014. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,30 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 12.05.2014
Usnesení č. 482
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu ve Výškovicích čp. 17 ve
Vimperku, do 30.06.2014.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 12.05.2014
Usnesení č. 483
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 498 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 01.05.2014 do 30.04.2015. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,30 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 12.05.2014
Usnesení č. 484
Rada města bere na vědomí opuštění společné domácnosti s úmyslem ji opustit
trvale, tudíž bere na vědomí ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 427
ve Vimperku dohodou a trvá na vyklizení a předání bytu nájemcem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 12.05.2014
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Usnesení č. 485
Rada města rozhodla o prominutí nájemného z bytu v ulici Mírová čp. 429 ve
Vimperku za období od 10.03.2014 do 25.03.2014 z důvodu pozdního převzetí bytu
MěSD Vimperk, s.r.o.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 12.05.2014
Usnesení č. 486
Rada města rozhodla o proplacení poměrné části nákladů investovaných do výměny
oken v bytě v ulici Mírová čp. 458 ve Vimperku ve výši 37 094,75 Kč nájemci, a to
z důvodu výměny oken v celém objektu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 12.05.2014
Usnesení č. 487
Rada města bere na vědomí zápis z DR MěSD, s.r.o. Vimperk ze dne 24.04.2014.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín 05.05.2014
Usnesení č. 488
Rada města schvaluje výroční zprávu MěSD, s. r. o. Vimperk za rok 2013 a schvaluje
převedení zisku ve výši 212.647,98 Kč na účet 428013 – nerozdělený zisk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín 05.05.2014
8. Pozemky
Přílohy:
a) opakovaná žádost manželů ze dne 24.04.2014 o odkoupení části pozemku KN č. 422
v k. ú. Vimperk, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 17.04.2014 o souhlas k přístavbě s následným odkoupením části
pozemku KN č. 829/1 k. ú. Vimperk, vyjádření odboru ŽP, IÚ, VÚP, snímek mapy se
zákresem, pohledy, návrh odboru HB
c) změna nájemní smlouvy k pozemkové parcele č. 60-007/09, sdělení zaslané e-mailem
dne 18.04.2014, kopie uzavřené nájemní smlouvy, návrh dodatku č. 1, návrh odboru HB
d) žádost SVJ Pivovarská čp.102 ve Vimperku ze dne 28.04.2014 o vstup na pozemek KN
č. 384 za účelem opravy opěrné zdi na pozemku KN č. 383 k. ú. Vimperk, snímek mapy
se zákresem, návrh odboru HB
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Usnesení č. 489
Rada města rozhodla, že i nadále nebude nakládat s parcelou katastru nemovitostí KN
č. 422 – zahrada o výměře 625 m2 v k. ú. Vimperk ve smyslu prodeje její části dle
žádosti ze dne 24.04.2014 z důvodu, že požadovaný pozemek je dle územního plánu
Vimperk v ploše smíšené obytné a město Vimperk má v dané lokalitě svůj záměr na
budoucí využití tohoto pozemku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Rűckerová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2014
Usnesení č. 490
Rada města rozhodla předložit žádost ze dne 17.04.2014 týkající se odkoupení části
parcely katastru nemovitostí KN č. 829/1 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú.
Vimperk o předběžné výměře cca 48 m2 pro plánovanou přístavbu skladu ke stavbě
obchodu čp. 503 v ulici Karla Weise k projednání zastupitelstvu města.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2014
Usnesení č. 491
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
k pozemkové parcele č. 60-007/09 ze dne 11.05.2009 Krupka, jejímž předmětem je
změna čl. VI. ostatní ujednání. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto
dodatku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2014
Usnesení č. 492
Rada města v zastoupení vlastníka pozemku KN č. 384 – ostatní plocha, zeleň
o výměře 208 m2 v k. ú. Vimperk souhlasí se vstupem na tento pozemek za účelem
opravy opěrné zdi na pozemku KN č. 383 k. ú. Vimperk za předpokladu, že na
pozemku města nebude budována žádná stavba, nebude zde ukládán materiál bez
souhlasu odboru investic a údržby (Obecně závazná vyhláška o záboru veřejného
prostranství) a že po dokončení opravy opěrné zdi na pozemku KN č. 383 bude
pozemek města uveden do původního stavu. Souhlas je vydáván investoru stavby
Společenství vlastníků jednotek Pivovarská 102, Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2014
9. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:
a) návrh nové „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“
b) návrh dodatku č. 1 k nové „Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů“, příloha č. 1 k dodatku č. 1 k nové smlouvě – pověření (zmocnění)
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Usnesení č. 493
Rada města rozhodla uzavřít novou „Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů“ mezi městem Vimperk a firmou EKO-KOM, a. s., se sídlem na
Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.05.2014

Usnesení č. 494
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nové „Smlouvě o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů“ jejímž předmětem je vyhotovování hromadného
výkazu pro město Vimperk a ostatní obce prostřednictvím Městských služeb Vimperk
s.r.o. mezi městem Vimperk a firmou EKO-KOM, a. s., se sídlem na Pankráci 1685/17,
140 21 Praha 4, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Rűckerová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.05.2014
10. Návrh dohody o vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací
Přílohy:

- návrh dohody (pracovní místo u odboru IÚ – obsluha veřejných WC), návrh
starosty

Usnesení č. 495
Rada města rozhodla uzavřít dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku uzavřené mezi Úřadem práce ČR a
městem Vimperk, a to s platností od 01.05.2014 do 30.09.2014 dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu města podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor S, personální, termín do 30.05.2014
11. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

- veřejná zakázka „Vimperk – oprava komunikací a chodníků“ – zadávací
dokumentace (výzva k podání nabídek, předpokládaná hodnota zakázky
970.000,- Kč včetně DPH)

Usnesení č. 496
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 zadat zakázku Vimperk oprava komunikací a chodníků a dále jmenuje komisi ve složení, členové: Ing.
Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Petr Květoň, Alena Szabová.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 22.05.2014
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12. Různé
Informace o kulturní akci pořádané MěKS Vimperk a zároveň soukromým subjektem
s účastí Hnutí ANO 2011 dne 30.04.2014 – bez usnesení
Návrh odboru HB na opravu tiskové chyby:
- v usnesení č. 469 ze dne 28.04.2014 – oprava data platnosti nájemní smlouvy k bytu–
místo od 01.05.2014 do 30.04.2016, je správně uvedena od 30.04.2014 do 29.04.2014
- v usnesení č. 467 ze dne 28.04.2014 – oprava data platnosti nájemní smlouvy k bytu–
místo od 01.05.2014 do 30.04.2016, je správně uvedena od 30.04.2014 do 29.04.2016

Zapsala:

Vlasta Chrstošová, Renata Svobodová

Starosta:

Ing. Bohumil Petrášek

Člen rady:

Věra Vávrová

