Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.08.2014
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová,
Mgr. Karel Střeleček
Věra Vávrová
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Jana Králová, vedoucí odboru FO
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení
Záležitosti odboru investic a údržby
Změna licence na dopravu
Veřejná výzva prodej nepotřebného vozidla MěÚ
Návrh rozpočtových opatření
Pozemky
Podnikatelský záměr Městských služeb Vimperk s. r. o.
Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů
9. Různé

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

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 28.07.2014

Usnesení č. 857
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 28.07.2014.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
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2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) návrh smlouvy o dílo „Zateplení ZŠ, Vimperk“, nabídky
b) návrh smlouvy o dílo „Zateplení šaten Zimního stadionu, Vimperk“, nabídky
c) Vimperk, pozemky parc. č. 1882, 1884/10, 1886/2, 1899/5 a 1900/3 v k. ú. Vimperk –
povolení ke kácení dřevin, situace
d) Vimperk, ulice Purkártova – žádost o přemístění vodoměrné šachty, e-mail ze dne
30.07.2014, situace – odloženo na příští jednání RM 25.08.2014
e) veřejná zakázka „Vimperk, ulice Nad Stadionem čp. 199 – úprava stávající a dodávka
nové výměníkové stanice včetně teplovodní přípojky“, výzva k podání nabídky
f) Vimperk, osada Výškovice – Vnarovy – žádost ze dne 05.08.2014 o vyřešení odvodu
dešťových vod z komunikace, situace
g) „Areál vodních sportů Vimperk“ reg. číslo projektu CZ.1.14/3.1.00/23.02694 návrh
dodatku č. 1 smlouvy o dílo, žádost ALDAST s. r. o. ze dne 07.08.2014 o prodloužení
termínu
h) Městské kulturní středisko Vimperk – výměna střešní krytiny
i) přístavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích – upřesnění rozsahu I. etapy výstavby
j) revitalizace areálu hřbitova, návrh dodatku č. 1 ke SOD ze dne 21.05.2014, záznam o
předběžné řídící kontrole
Usnesení č. 858
Rada města rozhodla využít nabídku firmy CERTIGO s. r. o., Na Zlaté stoce 1648/64,
370 05 České Budějovice na zpracování PD pro provádění stavby, včetně rozpočtu,
výkazu výměr a soupis prací v rozsahu pro výběr zhotovitele na akci „Zateplení ZŠ,
Vimperk“, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.08.2014
Usnesení č. 859
Rada města rozhodla využít nabídku firmy CERTIGO s. r. o., Na Zlaté stoce 1648/64,
370 05 České Budějovice na zpracování PD pro provádění stavby, včetně rozpočtu,
výkazu výměr a soupis prací v rozsahu pro výběr zhotovitele na akci „Zateplení šaten
Zimního stadionu, Vimperk“, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.08.2014
Usnesení č. 860
Rada města Vimperk rozhodla požádat o povolení ke kácení dřevin na pozemcích
parc. č. 1882, 1884/10, 1886/2, 1899/5 a 1900/3 v k. ú. Vimperk a pověřila starostu
města podpisem žádosti o povolení ke kácení dřevin, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.08.2014
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Usnesení č. 861
Rada města rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Vimperk,
ulice Nad Stadionem č.p. 199 – úprava stávající a dodávka nové výměníkové stanice
včetně teplovodní přípojky“ a dále jmenuje hodnotící komisi ve složení:
členové komise:
Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Daniel Kaifer,
náhradníci: Ing. Jaroslava Martanová, Alena Szabová, Václav Pacák.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.08.2014
Usnesení č. 862
Rada města Vimperk bere na vědomí situaci souhlasí s osazením svodnic do tělesa
lesní cesty a pověřila odbor investic a údržby sledováním účinnosti provedeného
opatření, se kterým bude následně seznámena. Případná další opatření vyplynou ze
zjištěného stavu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.09.2014
Usnesení č. 863
Rada města rozhodla uzavřít dodatek smlouvy o dílo č.1 k smlouvě o dílo č.110221014
ze dne 19.02.2014 jejímž předmětem je „Areál vodních sportů Vimperk“, mezi městem
Vimperk a společností ALDAST, spol. s. r. o., Heydukova 152, 386 01 Strakonice, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.08.2014
Usnesení č. 864
Rada města bere na vědomí nové skutečnosti související s realizací výměny střešní
krytiny na objektu MěKS ve Vimperku a souhlasí s jejich řešením dle předloženého
návrhu s tím, že pro účely dodávky nových klempířských prvků bude jako materiál
použit pozinkovaný plech s povrchovou úpravou v barvě mědi. Rada města dále
pověřuje odbor investic a údržby zajištěním zpracování a předložením návrhu znění
dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo se stávajícím zhotovitelem, firmou REMONST,
s. r. o., České Budějovice.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.09.2014
Usnesení č. 865
Rada města bere na vědomí maximální možný rozsah stavebních prací I. etapy
přístavby hasičské zbrojnice ve Výškovicích a pověřuje odbor investic a údržby
zajištěním převodu prostředků nevyčerpaných v r. 2014 do rozpočtu města Vimperk
na rok 2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.09.2014
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Usnesení č. 866
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.05.2014, jejímž
předmětem je „Revitalizace areálu hřbitova ve Vimperku – I. etapa“, mezi městem
Vimperk a firmou Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o., Slavníkovců 455, 391 55
Chýnov dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.09.2014
3. Změna licence na dopravu
Přílohy:

- žádost odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje, návrh
starosty

Usnesení č. 867
Rada města souhlasí se změnou licence dopravce ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice a. s., Jeronýmova 1485/19, 370 27 České Budějovice na lince:
- 370170 Vimperk, nemocnice - Vimperk, aut. nádr. – Bořanovice - Čkyně –
Bošice, Budilov, doplněním trasy o úsek: sil. II/145 (Sušická) - MK Mírová – sil.
II/145 (Sušická) – aut. nádr. – II/145 Špidrova.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, termín do 30.07.2014
4. Veřejná výzva prodej nepotřebného vozidla MěÚ
Přílohy :

- návrh veřejné výzvy, návrh tajemníka

Usnesení č. 868
Rada města schvaluje veřejnou výzvu pro podání nabídek na odprodej nepotřebného
majetku – vozidla, nákladní sklápěcí automobil Multicar M 2510 Městského úřadu
Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ jejím podáním
a vyřízením.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor TAJ, termín do 30.09.2014
5. Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh finančního odboru

Usnesení č. 869
Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2014 dle předloženého návrhu:
- změny ve výdajích rozpočtu v celkové částce 158.010 Kč (RO č.26),
- zvýšení objemu rozpočtu na částku 226.727 tis. Kč (RO č. 27).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor FO, termín do 18.08.2014
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6. Pozemky
Přílohy:
a) ukončení pronájmu parcely KN č. 1543 v k. ú. Vimperk výpovědí - Zlatá Stezka,
vyjádření ze dne 30.07.2014, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) ukončení nájmu pod plechovou garáží na pozemku KN č. 779/4 v k. ú. Vimperk, nový
pronájem, žádost ze dne 28.07.2014, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – stavba „Vimperk – lokalita u TS Sídliště I,
reko“, žádost Geodetické kanceláře Plavec – Michalec zaslaná e-mailem 29.07.2014,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) pronájem části pozemku v areálu bývalých kasáren ve Špidrově ulici za účelem
umístění kontejnerů na separaci odpadu, snímek mapy se zákresem, návrh nájemní
smlouvy, návrh odboru HB
e) nabídka možnosti směny pozemků se správou NP a CHKO Šumava, sdělení Správy NP
a CHKO Šumava ze dne 29.07.2014
f) vyjádření vlastníka pozemků dotčených stavbou „14-7-044 Okružní křižovatka silnice II145 s ulicí 1. máje, Vimperk – Fišerka“, žádost společnosti AF-CITYLAN s. r. o. ze dne
05.08.2014, snímek mapy se zákresem, souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou,
smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku, návrh odboru HB
g) žádost o odkoupení podlahových parket z budovy U Sloupů – bývalá ubytovna na
pozemku KN č. 2522/30, žádost ze dne 04.08.2014 s vyjádřením MěSD, s. r. o., snímek
mapy se zákresem, fotografie objektu, návrh odboru HB
Usnesení č. 870
Rada města bere na vědomí výpověď nájmu pozemku KN č. 1543 - trvalý travní porost
o výměře 881 m2 v k. ú. Vimperk doručenou dne 30.07.2014 dle uzavřené nájemní
smlouvy č. 40-123/11 k pozemkové parcele ze dne 06.09.2011. Nájemní vztah skončí
po uplynutí tří měsíční výpovědní lhůty tj. k 31.10.2014.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2014
Usnesení č. 871
Rada města rozhodla ukončit pronájem části parcely KN č. 779/4 o výměře 18 m2 v k.
ú. Vimperk podle nájemní smlouvy č. 20-005/14 k pozemkové parcele ze dne
03.03.2014, dohodou k 15.09.2014.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2014
Usnesení č. 872
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části 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 KN č. 779/4 o výměře 18 m2, za účelem
umístění plechové garáže. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od
15.09.2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 18,- Kč/m2/rok.
Pozemek bude pronajat majiteli stávající plechové garáže.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2014
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Usnesení č. 873
Rada města, v zastoupení spoluvlastníka pozemku, rozhodla uzavřít se společností
E.ON Distribuce, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, jako stranou oprávněnou,
dle předloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného břemene č. PI-014130007593/001
služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v umístění zemního kabelového vedení NN
a dvou kabelových skříní na části zatížené nemovitosti v rámci stavby „Vimperk –
lokalita u TS Sídliště I, reko“ v pozemku parcely KN č. 670/1 a domu čp. 367
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 2841, podle
přiloženého geometrického plánu č. 2254-2722/2014. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 982,- Kč bez DPH. Rada města
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2014
Usnesení č. 874
Rada města rozhodla uzavřít se společností Emi tank, s. r. o., se sídlem Nerudova 762,
330 11 Třemošná dle předloženého návrhu nájemní smlouvu, na základě které si
město Vimperk pronajímá část pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec
a k. ú. Vimperk na LV č. 1964 jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1225/20
o výměře této části 10 m2 za účelem umístění dvou kontejnerů na separaci odpadu.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 15.08.2014
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 1,- Kč/rok. Rada města pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.08.2014
Usnesení č. 875
Rada města se seznámila se sdělením Správy NP a CHKO Šumava ze dne 29.07.2014
ohledně nabídky možnosti směny pozemků mezi městem Vimperk a Správou NP
a CHKO Šumava a pověřuje odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk předložením
návrhu takovéto případné směny.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014
Usnesení č. 876
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastník pozemků KN č. 824/1, KN
č. 827/6, KN č. 829/1, KN č. 829/14, KN č. 836/8, KN č. 2601/1 a KN č. 2633/1 v k. ú.
Vimperk souhlasí se záborem částí těchto parcel pro účely realizace stavby „Okružní
křižovatka silnice II-145 s ulicí 1. máje, Vimperk – Fišerka“ dle předloženého
záborového elaborátu vypracovaného společností AF-CITYPLAN s. r. o., se sídlem
Jindřišská 17/889, Praha 1.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014
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Usnesení č. 877
Rada města rozhodla uzavřít s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu
1952/2, České Budějovice dle předloženého návrhu smlouvu o možnosti provést
stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku), která řeší umístění stavby
„Okružní křižovatka silnice II-145 s ulicí 1. máje, Vimperk – Fišerka“ na pozemcích
města Vimperk vedených v k. ú. Vimperk jako parcely katastru nemovitostí KN
č. 824/1, KN č. 827/6, KN č. 829/1, KN č. 829/14, KN č. 836/8, KN č. 2601/1 a KN
č. 2633/1. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2014
Usnesení č. 878
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti ze dne 04.08.2014 o odkoupení podlahových
parket z budovy U Sloupů, bývalé ubytovny na pozemku KN č. 2522/30 v k. ú.
Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2014
7. Podnikatelský záměr Městských služeb Vimperk s. r. o.
Přílohy:

- návrh starosty

Usnesení č. 879
Rada města schvaluje podnikatelský záměr Městských služeb Vimperk s. r. o. na
rozšíření skládky komunálního odpadu v Pravětíně dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, termín do 18.08.2014
8. Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů
Přílohy:

- návrh odboru životního prostředí

Usnesení č. 880
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů uzavírané mezi městem Vimperk a společností EKOKOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu města jeho podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.08.2014
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9. Různé
R1) Informace - Hospic sv. Jana Nepomuckého o. p. s. Prachatice - seznámení
s výroční zprávou 2013 – bez usnesení
Zapsala:

Vlasta Chrstošová

Starosta:

Ing. Bohumil Petrášek

Člen rady:

Mgr. Karel Střeleček

