Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.06.2014
Přítomni:
Hosté:

Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová,
Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Lenka Švecová, referentka odboru ŠK

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru investic a údržby
3. Bytové záležitosti
4. Pozemky
5. Záležitosti finančního odboru
6. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
7. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
8. Uzavření knihovny v době letních prázdnin
9. Různé

Hlasování o programu: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Rűckerová, Střeleček) .
Program byl schválen.
1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 16.06.2014

Usnesení č. 658
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 16.06.2014.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Rűckerová, Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
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2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) II. a III. etapa rekonstrukce šaten a sociálního zařízení tělocvičny ZŠ Smetanova,
Vimperk (cena díla 2.072.359,00 Kč)
b) veřejná zakázka „Úprava hromosvodu - ZŠ TGM Vimperk, Pražská 167, Vimperk“
c) návrh smlouvy o poskytnutí grantu Jihočeského kraje na projekt Rekonstrukce
autobusové zastávky Vimperk, sídliště (grant ve výši 50.000,- Kč)
d) přístavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích – výběrové řízení na zhotovitele, zadávací
dokumentace – výzva k podání nabídky
e) Informace o ceně zřízení autobusových zastávek - bez usnesení
f) veřejná zakázka „Vimperk, ulice Pivovarská – kanalizace u GaSOŠE Vimperk“
g) akce „Vimperk, ulice Pivovarská – kanalizace u GaSOŠE Vimperk“, návrh smlouvy o
dílo, záznam o předběžné řídíci kontrole
h) oprava silničních obrubníků podél ROHDE & SCHWARZ – Vimperk, 2x nabídka
i) akce „Vimperk ulice Pasovská – Zlatý most – posílení konstrukce“
j) veřejná zakázka „Vimperk, ulice K Rokli čp. 494 – 496 – výměna oken“
Usnesení č. 659
Rada města uděluje souhlas Základní škole Vimperk, Smetanova 405 k realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce " II. a III. etapa rekonstrukce šaten
a sociálního zařízení tělocvičny ZŠ Smetanova, Vimperk " v částce přesahující
100.000,- Kč, kterou Základní škola Vimperk, Smetanova 405 realizuje na základě
výsledku zadávacího řízení, které zajistilo město Vimperk, a s vybraným uchazečem
uzavře smlouvu o dílo dle podmínek zadávacího řízení.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 25.07.2014
Usnesení č. 660
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č.1/2014 zadat zakázku „Úpravy
hromosvodu ZŠ TGM Vimperk, Pražská 167, Vimperk“ dle předloženého návrhu s tím,
že otvírání došlých nabídek a jejich hodnocení proběhne v souladu s ustanovením
čl.V, odst. 4 citované vnitřní směrnice.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.07.2014
Usnesení č. 661
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu
1952/2, České Budějovice o poskytnutí grantu na realizaci projektu Rekonstrukce
autobusové zastávky Vimperk, sídliště dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2014
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Usnesení č. 662
Rada města schvaluje způsob zadání veřejné zakázky „Přístavba hasičské zbrojnice
ve Výškovicích“ dle předloženého návrhu a jmenuje komisi pro otvírání a hodnocení
došlých nabídek ve složení:
Ing. Bohumil Petrášek
náhr. Ing. Jaroslava Martanová
Alena Szabová
náhr. Petr Květoň
Dušan Preněk
náhr. František Matějka
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Rűckerová, Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.10.2014
Usnesení č. 663
Rada města schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vimperk,
ulice Pivovarská – kanalizace u GaSOŠE Vimperk“ a rozhodla přidělit výše uvedenou
veřejnou zakázku uchazeči DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o., Slavníkovců
455, 391 55 Chýnov, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2014
Usnesení č. 664
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na
stavební práce „Vimperk, ulice Pivovarská – kanalizace u GaSOŠE Vimperk“ mezi
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a firmou DŘEVOTVAR –
ŘEMESLA A STAVBY, s. r. o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2014
Usnesení č. 665
Rada města posoudila nabídky uchazečů dle vnitřní směrnice č. 1/2014 - II. kategorie
na akci "Oprava silničních obrubníků podél ROHDE & SCHWARZ - Vimperk"
a rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Reno Šumava a. s.,
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 27.07.2014
Usnesení č. 666
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce „Oprava silničních obrubníků podél ROHDE & SCHWARZ - Vimperk “ mezi
městem Vimperk a Reno Šumava a. s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 27.07.2014
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Usnesení č. 667
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce"Vimperk ulice Pasovská - Zlatý most - posílení konstrukce" mezi městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a firmou Reno Šumava a. s., Pražská 326,
384 22 Vlachovo Březí, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 27.07.2014
Usnesení č. 668
Rada města rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Vimperk, ulice K Rokli č.p. 494 - 496 – výměna oken“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2014
3. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost ze dne 12.06.2014 o prodloužení ubytování v obytné místnosti v ulici čp. 322 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost ze dne 12.03.2014 o prodloužení ubytování v obytné místnosti v ulici Pivovarská
čp. 322 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 12.06.2014 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici U Lázní čp. 171
ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 11.06.2014 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Mírová čp. 424
ve Vimperku
e) žádost ze dne 16.06.2014 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Mírová čp. 435
ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 09.06.2014 o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) výzva od odboru VÚP k součinnosti ve věci vyklizení stavby – zajištění přístřeší, návrh
odboru HB
h) žádost ze dne 16.06.2014 o souhlas s úpravami v bytě v ulici Mírová čp. 435 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 669
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 01.07.2014 do
30.06.2015. Nájemné je stanoveno ve výši 15 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2014
Usnesení č. 670
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 01.07.2014 do 31.12.2014.
Nájemné je stanoveno ve výši 15 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2014
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Usnesení č. 671
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku a to na dobu určitou s platností od 01.07. 2014 do 30.06.2015. Nájemné je
stanoveno ve výši 31,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2014
Usnesení č. 672
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 424 ve
Vimperku, do 30.06.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2014
Usnesení č. 673
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 435 ve
Vimperku a to na dobu neurčitou s platností od 01.07.2014. 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 30.06.2014
Usnesení č. 674
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti, o souhlas s úhradou
dluhu na nájemném, bezdůvodném obohacení a plnění za užívání bytu v ulici
Pasovská čp. 150 ve Vimperku v celkové výši 95 011,- Kč (částka uvedena bez
poplatků a úroků z prodlení) formou měsíčních splátek, avšak navrhuje výši 3 000,Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2014
Usnesení č. 675
Rada města souhlasí v souladu s § 140 odst. 4 stavebního zákona se zajištěním
náhradního bydlení pro uživatele bytu v domě čp. 29 v ulici Pasovská čp. 29 ve
Vimperku, tedy uzavřením nájemního vztahu k bytu ve Výškovicích čp. 17, a to na
dobu určitou dvou měsíců. Nájemní smlouva bude uzavřena nejpozději do 31.07.2014
za předpokladu, že nájemce a uživatelé uvedeného bytu uzavřou dohodu o splátkách
na dluhy váznoucí u města Vimperk, nejedná se o dluhy z nájemného.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2014
Usnesení č. 676
Rada města souhlasí s úpravami v bytě v ulici Mírová čp. 435 ve Vimperku dle
předloženého návrhu na vlastní náklady nájemce
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2014
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4. Pozemky
Přílohy:
a) žádost ze dne 12.06.2014 o ukončení nájmu na pozemky dohodou, žádost ze dne
14.08.2014 o pronájem pozemků, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) žádosti spol. Elektroinvest, s. r. o. ze dne 02.06.2014 o souhlas se stavbou Hrabice –
kabel NN, 3 RD „u letiště“ a projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, vyjádření
odboru IÚ, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) žádost Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „BÍLÝ ALBATROS“ ze dne
16.06.2014 o souhlas a povolení konání tábora – Junák – svaz skautů a skautek ČR,
pozemek Na Radosti, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) převzetí nemovitostí od TJ Šumavanu Vimperk do majetku města a jejich následný
pronájem Městským službám Vimperk, kopie záměru č. 24/13/14, návrh dodatku č. 1,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 12.06.2014 o souhlas s napojením na veřejnou komunikaci, zřízení
budoucího věcného břemene pro výstavbu rodinného domu v Křesanově, návrh
budoucí smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
Usnesení č. 677
Rada města se seznámila s žádostí ze dne 12.06.2014 o ukončení nájmu pronajatých
pozemků ve vlastnictví města Vimperk dohodou a rozhodla tuto žádost řešit
provedením změny uzavřených nájemních smluv.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.07.2014
Usnesení č. 678
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru změnit nájemní smlouvu č. 40-068/07
k pozemkové parcele uzavřenou dne 12.1.2007, nájemní smlouvu č. 40-090/08
k pozemkové parcele uzavřenou dne 15.5.2008, nájemní smlouvu č. 40-091/08
k pozemkové parcele uzavřenou dne 15.5.2008 a nájemní smlouvu č. 40-107/10
k pozemkové parcele uzavřenou dne 2.4.2010 na pronájem zemědělských pozemků
ve vlastnictví města Vimperk (k. ú. Vimperk – KN č. 1624, KN č. 2098, KN č. 2101/1,
část KN č. 2309/2, KN č. 2310/1, KN č. 2310/4, KN č. 2310/5, KN č. 2310/6, KN č. 2310/7,
KN č. 2310/8, KN č. 2310/9, KN č. 2310/10, KN č. 2499, KN č. 2500, KN č. 2501, KN č.
2502, KN č. 2503, KN č. 2504 a KN č. 2516), uzavřením nové pachtovní smlouvy. Touto
změnou dojde ke sloučení všech dosavadních nájemních smluv do jednoho textu
z důvodu lepší přehlednosti, přílohou nové smlouvy bude kompletní výčet
propachtovaných zemědělských pozemků označených dle aktuálního stavu v katastru
nemovitostí a dále dojde ke změně nájemce z důvodu přechodu provozované
zemědělské činnosti na bývalého manžela.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.07.2014
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Usnesení č. 679
Rada města v zastoupení vlastníka pozemků rozhodla uzavřít dle předloženého
návrhu se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice
smlouvu
o smlouvě
budoucí
o
zřízení
věcného
břemene
č. 1030010440/001 povahou osobní služebnosti energetického vedení spočívající
v uložení nového zemního kabelového vedení NN, uzemnění a kabelové skříně (pilíř)
v rámci stavby “Vimperk Hrabice- kabel NN, 3 RD “u letiště“, v pozemcích parcel
katastru nemovitostí KN č. 59/1, KN č. 668/8 a KN č. 671/1 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, a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených městem Vimperk, které
budou nedílnou součástí smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné
břemeno bude zřízeno úplatně za smluvní jednorázovou cenu ve výši 30.000,-Kč bez
DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Vávrová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2014
Usnesení č. 680
Rada města v zastoupení vlastníka parcely KN č. 2459/1 v k. ú. Vimperk souhlasí s tím,
aby tento pozemek byl využit pro skautský stanový tábor v období od 27.06.2014 do
26.07.2014 za předpokladu, že nedojde k poškození tohoto a okolních pozemků
a nebude změněn jejich současný stav. Vydání souhlasu je podmíněno souhlasem
orgánů státní správy, především ochrany přírody a krajiny tj. Správy CHKO Šumava.
Souhlas je vydáván Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisko „BÍLÝ
ALBATROS“ Praha 7.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2014
Usnesení č. 681
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se společností Městské služby
Vimperk, s. r. o., se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
č. 40-130/13 uzavřené dne 25.6.2013, jejímž předmětem je rozšíření předmětu nájmu
o nemovitosti sportovního areálu TJ Šumavan Vimperk (které jsou předmětem kupní
smlouvy mezi městem Vimperk a TJ Šumavan Vimperk a k 01.07.2014 se stanou
majetkem města),tj. veškeré nemovitosti zapsané Katastrálním úřadem pro Jihočeský
kraj, Katastrálním pracovištěm Prachatice pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví
č. 2286 tj. parcely katastru nemovitostí KN č. 557/21 - zahrada o výměře 36 m², KN
č. 575 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 211 m² s budovou č.p. 321 - budova pro
bydlení, KN č. 576 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 349 m² s budovou bez č.p./
č.e. - garáž, KN č. 578/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 s budovou bez
č.p./ č.e. - občanská vybavenost, KN č. 578/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře
83 m², KN č. 586/2 - zahrada o výměře 36 m², KN č. 588/2 - zahrada o výměře 44 m², KN
č. 600/2 - zahrada o výměře 75 m², KN č. 639 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
166 m² s budovou bez č.p./ č.e. - garáž, KN č. 641 - zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 189 m² s budovou bez č.p./ č.e. - občanská vybavenost, KN č. 642/1 - ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 4165 m², KN č. 643 - ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha o výměře 15844 m², KN č. 644 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 1204 m², KN č. 645/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 5431 m²,
KN č. 645/14 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m² s budovou bez č.p./ č.e. občanská vybavenost, KN č. 645/19 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé
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o výměře 278 m², KN č. 645/21 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 595
m², KN č. 645/27 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3120 m², KN č. 645/32 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m² s budovou bez č.p./ č.e. - jiná stavba, KN
č. 645/33 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 502 m², KN č. 646/1 - ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 1559 m², KN č. 647 - ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha o výměře 1240 m², KN č. 648 - ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha o výměře 864 m², KN č. 649 - ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha o výměře 2078 m², budovu bez č.p./č.e., jiná stavba, na parcele KN č.
646/2 vše v k.ú. Vimperk a dále předmětem změny této nájemní smlouvy je navýšení
ročního nájemného na 150.000,-Kč/rok bez DPH. Rada města pověřuje starostu města
podpisem tohoto dodatku č. 1.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2014
Usnesení č. 682
Rada města v zastoupení vlastníka pozemku KN č. 941/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 34206 m2 v k. ú Křesanov souhlasí s napojením plánované
stavby rodinného domu na pozemku KN č. 5 a 957/3 v k. ú. Křesanov na místní
komunikaci přes část dotčeného pozemku města Vimperk v rozsahu dle předloženého
návrhu za předpokladu, že připojení bude projednáno s odbory VÚP a DaSH MěÚ
Vimperk a budou dodrženy podmínky stanovené městem. Souhlas je vydáván
investoru stavby .
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.07.2014
Usnesení č. 683
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu, smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a práva stavby pro účely zřízení vjezdu se
zpevněným povrchem pro plánovanou stavbu rodinného domu na pozemcích KN č. 5
a KN č. 957/3 v k. ú. Křesanov v jejich vlastnictví, na pozemku parcely KN č. 941/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34206 m2 zapsané u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro
obec Vimperk a k. ú. Křesanov na LV č. 10001, podle přiloženého snímku katastrální
mapy. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Rada města pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.07.2014
5. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:

a) návrh způsobu přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2014
b) návrh rozpočtových opatření

Usnesení č. 684
Rada města rozhodla zadat provedení přezkoumání hospodaření města Vimperk za
rok 2014 auditorovi.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor FO, termín do 30.06.2014
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Usnesení č. 685
Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2014 dle předloženého návrhu:
- změny ve výdajích rozpočtu v celkové částce 238.681 Kč (RO č. 20),
- zvýšení objemu rozpočtu na částku 222.568 tis. Kč (RO č. 21).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor FO, termín do 30.06.2014
6. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
Přílohy:
a) a) žádost Rady rodičů při ZŠ TGM, ze dne
07.04.2014 o finanční příspěvek na
úhradu nákladů spojených s účastí mažoretek na Podhostýnském poháru 2014 dne
08.03.2014 v Bystřici pod Hostýnem
b) žádost ZŠ Smetanova ze dne 12.06.2014 o finanční příspěvek na úhradu nákladů
spojených s účastí žáků a pedagogického doprovodu na krajském finále sportovní
soutěže McDonalďs CUP v Písku dne 28.05.2014
Usnesení č. 686
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč skupině
mažoretek při ZŠ TGM, Vimperk, na úhradu nákladů na dopravu spojenou s účastí na
Podhostýnském poháru 2014 dne 08.03.2014 v Bystřici pod Hostýnem. Příspěvek
bude poskytnut z kapitoly – příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování příspěvku do 31.08.2014.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 30.06.2014
Usnesení č. 687
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč Základní škole
Smetanova 405, Vimperk, na úhradu nákladů spojených s účastí žáků
a pedagogického doprovodu na krajském finále sportovní soutěže McDonalďs CUP
v Písku dne 28.05.2014. Příspěvek bude použit na úhradu nákladů za dopravu.
Příspěvek bude poskytnut z kapitoly – příspěvek na reprezentaci. Rada města
požaduje předložit vyúčtování do 31.08.2014
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 30.06.2014
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7. Záležitosti odboru školství, kultury a

cestovního ruchu

Přílohy:
a) žádost ZUŠ Vimperk ze dne 13.06.2014 o výjimku z OZV města Vimperk č. 1/2010
v platném znění, pro pořádání Nočního koncertu Dechového orchestru ZUŠ Vimperk,
který se uskuteční dne 27.06.2014 na II. nádvoří vimperského zámku, začátek koncertu
je v 21:00 hod, výjimka je požadována do 24:00 hodin
b) návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem bylo vyznačení Cyklotrasy
Volyňka v celkové délce 42 km v souladu s projektem „Cyklotrasa Volyňka –
CZ.1.14/3.1.00/23.02613
Usnesení č. 688
Rada města rozhodla udělit výjimku z OZV města Vimperk č. 1/2010 v platném znění
panu Bc. Pavlu Vališovi, řediteli ZUŠ Vimperk, pro pořádání Nočního koncertu
Dechového orchestru ZUŠ Vimperk, který se uskuteční dne 27. 6. 2014 na II. nádvoří
vimperského zámku.
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 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.06.2014
Usnesení č. 689
Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo s Nadací Jihočeské
cyklostezky na vyznačení Cyklotrasy Volyňka a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.06.2014
8. Uzavření knihovny v době letních prázdnin
Přílohy:

- žádost MěK ze dne 10.06.2014

Usnesení č. 690
Rada města schvaluje uzavření Městské knihovny ve Vimperku pro veřejnost v době
od 28.07.2014 do 10.08.2014 z důvodu čerpání řádné dovolené a provádění stavebních
úprav na chodbě knihovny.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor MěK, termín do 30.06.2014

11
9. Různé
R1) Dozorčí rada Městských lesů Vimperk, s. r. o.
Přílohy:

- návrh starosty

Usnesení č. 691
Rada města na základě zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb. jako jediný společník společnosti Městské
lesy Vimperk s. r. o., Podzámčí 612, Vimperk, odvolává dozorčí radu této společnosti
k 30.06.2014.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, termín do 27.06.2014
R2) Dozorčí rada Městských služeb Vimperk, s. r. o.
Příloha:

- návrh starosty

Usnesení č. 692
Rada města na základě zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb. jako jediný společník společnosti Městské
služby Vimperk s. r. o., Steinbrenerova 6, Vimperk, odvolává dozorčí radu této
společnosti k 30.06.2014
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, termín do 27.06.2014
Usnesení č. 693
Rada města jako jediný společník společnosti Městské služby Vimperk s. r. o.,
Steinbrenerova 6, Vimperk volí s platností od 01.07.2014 dozorčí radu společnosti ve
složení: Luboš Drenčeni, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Martin Paštika
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, termín do 27.06.2014
R3) Dozorční rada Městské správy domů s. r. o.
Přílohy:

- návrh starosty

Usnesení č. 694
Rada města na základě zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb. jako jediný společník společnosti Městská
správa domů s. r. o. Vimperk, náměstí Svobody 8, odvolává dozorčí radu této
společnosti k 30.06.2014
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, termín do 27.06.2014
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Usnesení č. 695
Rada města jako jediný společník společnosti Městská správa domů s. r. o. Vimperk,
náměstí Svobody 8 volí s platností od 01.07.2014 dozorčí radu společnosti ve složení:
Ing, Petr Bednarčík, Ing. Jiří Cais, Martina Malíková
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, termín do 27.06.2014
R4) Potvrzení SRO
Přílohy:

- návrh starosty

Usnesení č. 696
Rada města Vimperk rozhodla, že město Vimperk jako jediný společník obchodní
společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o., se sídlem
Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk, IČ: 260 15 391, rozhodne v působnosti valné
hromady uvedené společnosti ve smyslu ust. § 777 odst. 2 a 5 zákona č. 90/2012 Sb.,
o tom, že se mění zakladatelská listina uvedené společnosti tak, aby se její znění
přizpůsobilo úpravě zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění, a že se uvedená
společnost uvedenou změnou podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., v platném znění.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, termín do 27.06.2014
Usnesení č. 697
Rada města Vimperk rozhodla, že město Vimperk jako jediný společník obchodní
společnosti Městské lesy Vimperk s. r. o., se sídlem Podzámčí 612, Vimperk
IČ: 624 97 847, rozhodne v působnosti valné hromady uvedené společnosti ve smyslu
ust. § 777 odst. 2 a 5 zákona č. 90/2012 Sb., o tom, že se mění zakladatelská listina
uvedené společnosti tak, aby se její znění přizpůsobilo úpravě zákona č. 90/2012 Sb.,
v platném znění, a že se uvedená společnost uvedenou změnou podřizuje zákonu
č. 90/2012 Sb., v platném znění.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, termín do 27.06.2014
Usnesení č. 698
Rada města Vimperk rozhodla, že město Vimperk jako jediný společník obchodní
společnosti Městská správa domů s. r. o., náměstí Svobody 8, Vimperk IČ: 251 73 570,
rozhodne v působnosti valné hromady uvedené společnosti ve smyslu ust. § 777
odst. 2 a 5 zákona č. 90/2012 Sb., o tom, že se mění zakladatelská listina uvedené
společnosti tak, aby se její znění přizpůsobilo úpravě zákona č. 90/2012 Sb., v platném
znění, a že se uvedená společnost uvedenou změnou podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb.,
v platném znění.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, termín do 27.06.2014
Zapsala:
Starosta:
Člen rady:

Vlasta Chrstošová
Ing. Bohumil Petrášek
Ing. Jaroslava Martanová

