Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.12.2014
Přítomni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel
Hudeček, Stanislav Hlava
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Jana Králová, vedoucí FO
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

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

Kontrola usnesení
Záležitosti finančního odboru
Záležitosti odboru investic a údržby
Pozemky
Bytové záležitosti a nebytové prostory
Žádost o užití znaku města
Různé

Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
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1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 15.12.2014

Usnesení č. 1450
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.12.2014.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:
a) žádost ZŠ TGM Vimperk ze dne 12.12.2014 o převod finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investičního
b) návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o přezkoumání hospodaření města Vimperk
c) zpráva o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Pojištění majetku města
Vimperk“
d) návrh Pojistné smlouvy o pojištění majetku
Usnesení č. 1451
Rada města dává souhlas příspěvkové organizaci Základní škola TGM Vimperk
k tomu, aby část svého rezervního fondu ve výši 99.208 Kč použila k posílení svého
investičního fondu na úhradu zabezpečení budovy 1. máje čp. 268 Vimperk a budovy
Pražská čp. 167 Vimperk, které příspěvková organizace používá pro svou činnost.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.12.2014
Usnesení č. 1452
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o přezkoumání hospodaření
města Vimperk s firmou AUDIT OBCE, s.r.o. Příbram, dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu města jeho podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.12.2014
Usnesení č. 1453
Rada města na základě předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou
pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku „Pojištění majetku města Vimperk“,
rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Česká pojišťovna, a. s.,
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.12.2014
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Usnesení č. 1454
Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu o pojištění majetku města s platností
od 01.01.2015 s Českou pojišťovnou, a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, podle
předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.12.2014
3. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) Zateplení šaten Zimního stadionu Vimperk - vyloučení – zpráva o
posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí o vyloužení uchazeče
b) veřejná zakázka „Zateplení šaten Zimního stadionu Vimperk“ – zpráva o
posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky,
návrh smlouvy od dílo
c) zadávací řízení na akci „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města
Vimperk“ – zadávací dokumentace
d) zakázka „Vimperk, ulice Hřbitovní – rekonstrukce – projektové práce“
revokace usnesení č. 1342 ze dne 01.12.2014
d) zakázka „Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace – projektové
práce“
f) zakázka „Vimperk, ulice Hřbitovní – rekonstrukce komunikace – projektové
práce“, návrh smlouvy o dílo (204 490 Kč včetně DPH)

Usnesení č. 1455
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení
šaten Zimního stadionu Vimperk“, rozhodla vyloučit uchazeče Pavla Petráška,
Budovatelská 1070, 383 01 Prachatice IČ: 40738159 z účasti v zadávacím řízení.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.01.2015
Usnesení č. 1456
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení
Zimního stadionu Vimperk“, rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku
uchazeči HMpro CZ s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.01.2015
Usnesení č. 1457
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Zateplení Zimního stadionu
Vimperk“ s uchazečem HMpro CZ s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 dle
předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.01.2015
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Usnesení č. 1458
Rada města schválila zadávací dokumentaci na akci „Konsolidace IT infrastruktury a
nové služby města Vimperk“ zpracovanou v souladu s ust. § 44 zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), ke zjednodušenému
podlimitnímu řízení dle § 38 zákona veřejné zakázky na služby a dále jmenuje
v souladu se zákonem hodnotící komisi, která bude zároveň plnit funkci komise
pro otevírání obálek s nabídkami dle § 71 zákona a komise pro posouzení kvalifikace
dle § 59 zákona ve složení členové: Ing. Jiří Cais, Michal Cigánek, Ing. Jaromír
Polášek, Lukáš Sýs, Marcela Kobrová, náhradníci: Ing. Jaroslava Martanová, Martin
Ženíšek, Zdeněk Ženíšek, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče a určuje Bc. Filipa
Haferníka osobou dle § 75 zákona, která se bude účastnit jednání hodnotící komise
jako administrátor zadávacího řízení.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.01.2015
Usnesení č. 1459
Rada města revokuje své usnesení č. 1342 ze dne 01.12.2014 z důvodu neuzavření
smlouvy o dílo ze strany zhotovitele GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář s.r.o.,
Budovcova 2530, 397 01 Písek, na akci „Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce
komunikace - projektové práce“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 07.01.2015
Usnesení č. 1460
Rada města rozhodla zrušit zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na služby
"Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce" z důvodu
neuzavření smlouvy o dílo ze strany vítězného uchazeče.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 07.01.2015
Usnesení č. 1461
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
malého rozsahu na služby „Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace projektové práce“ firmě GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova
2530, 397 01 Písek.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 12.01.2015
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Usnesení č. 1462
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na služby
"Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce" mezi
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a firmou GK Plavec-Michalec,
Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530, 397 01 Písek, dle předloženého návrhu a
pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 12.01.2015
4. Pozemky
Přílohy:
a) souhlas se stavbou „Hrabice – rekonstrukce NN, kabelizace“ a projednání uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí – E.ON Distribuce a. s. – žádost společnosti Elektroinvest
Strakonice, s.r.o. ze dne 30.10.2014 s vyjádřením odborů IÚ a ŽP, návrh smlouvy,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) návrh smlouvy o zřízení VB – stavba „Výškovice – rek. venkovní NN“ – žádost
společnosti GEFOS inženýring, s.r.o. ze dne 16.12.2014, návrh smlouvy o zřízení VB,
kopie znaleckého posudek, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 11.12.2014 o odkoupení manipulační plochy v areálu U Sloupů, snímek
mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 01.12.2014 o odkoupení čsti pozemku v k.ú. Vimperk, vyjádření odborů
VÚP a IÚ, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 22.12.2014 o pronájem pozemku v k.ú. Vimperk, kopie zveřejněného
záměru č. 53/30/14, snímek mapy se zákresem, vzor pachtovní smlouvy, návrh odboru
HB, zápis z otevírání obálek ze dne 30.12.2014
f) žádost ze dne 15.12.2014 o pronájem části pozemu v k.ú. Vimperk, kopie zveřejněného
záměru č. 53/30/14, snímek mapy se zákresem, vzor nájemní smlouvy, návrh odboru
HB, zápis z otevírání obálek ze dne 30.12.2014
g) žádost ze dne 18.12.2014 o přístup a souhlas s vybudováním přístupové cesty
k plánovanému rodinnému domu v lokalitě Malá Homolka, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
h) návrh na výpověď smlouvy o nájmu hrobového místa č. A/497 na hřbitově ve Vimperku
z důvodu neuhrazení nájemného na další období, návrh odboru HB
Usnesení č. 1463
Rada města zastupující město Vimperk jako 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. 1040006820/001 povahou osobní služebnosti energetického vedení spočívající
v uložení nového zemního kabelového vedení NN, kabelové skříně a uzemnění v rámci
stavby “Hrabice – rekonstrukce NN, kabelizace“ v pozemcích města Vimperk tj.
v parcelách katastru nemovitostí KN st. č. 53, KN č. 59/1, KN č. 60/5, KN č. 668/1, KN
č. 668/3, KN č. 668/4, KN č. 668/5, KN č. 671/1 a KN č. 682/1 zapsaných u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí
pro obec Vimperk a katastrálním území Hrabice na listu vlastnickém č. 10001, podle
přiloženého snímku katastrální mapy, a to za předpokladu dodržení podmínek
stanovených městem Vimperk, které budou nedílnou součástí smlouvy a dále, že po
dokončení stavebních prací budou pozemky města uvedeny do původního stavu.
Další podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
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smluvní jednorázovou cenu ve výši 30.000 Kč
starostku města podpisem této smlouvy.

bez

DPH.

Rada

města

pověřuje

Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2015
Usnesení č. 1464
Rada města zastupující město Vimperk jakožto vlastníka pozemků 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. PI014330029333/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění venkovního
vedení NN a sloupu NN na částech zatížených nemovitostí v rámci stavby „Výškovice
– rek. venkovní NN“ v pozemcích parcel katastru nemovitostí KN č. 783, KN č. 781
a KN č. 4/1 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Výškovice
u Vimperka na listu vlastnictví č. 10001, podle přiloženého geometrického plánu
č. 233-606/2014. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu
stanovenou znaleckým posudkem č. 1794-12/2014 vypracovaným znalcem Pavlem
Balounem ve výši celkem 910 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku města
jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2015
Usnesení č. 1465
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, na listu vlastnickém č. 10001 pro
město Vimperk, tam vedeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/96 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 605 m2 s veškerými povrchovým úpravami
a součástmi, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve
výši (110,- Kč/m2 zpevněná plocha, 80,- Kč/m2 nezpevněná plocha) celkem 52.300,- Kč.
Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení
s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady
vynaložené prodávajícím na oddělení pozemku a ocenění ve výši 3.349,- Kč. Kupující
dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního
pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pozemek bude prodán
vlastníku budovy bez čp./če. – garáž, postavené na parcele KN č. 2522/72 v areálu
bývalých kasáren U Sloupů jako zázemí a manipulační plocha k uvedené stavbě.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2015
Usnesení č. 1466
Rada města rozhodla nakládat s parcelou katastru nemovitostí KN č. 1482 – ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vimperk, dle předloženého návrhu ve smyslu
prodeje její části o výměře cca 1m2 a pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou
podkladů pro zveřejnění záměru tohoto prodeje tj. zajištění ocenění pozemku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2015
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Usnesení č. 1467
Rada města rozhodla propachtovat dle předloženého návrhu pozemek zapsaný u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město
Vimperk, označený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 430 - zahrada o výměře
752 m2, za účelem zahrádkaření. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
od 01.01.2015 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.
Rada města pověřuje starostku města podpisem této pachtovní smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.01.2015
Usnesení č. 1468
Rada města rozhodla pronajmout dle předloženého návrhu, část pozemku zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město
Vimperk, označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1542 – trvalý travní
porost o výměře části 760 m2, za účelem údržby, sečení, případně i zahrádkaření.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.01.2015
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude dle podané nabídky na zveřejněný
záměr č. 54/30/14 ve výši 110,- Kč/rok. Na pozemku nebude možno umisťovat žádné
stavby. Rada města pověřuje starostku města podpisem této nájemní smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.01.2015
Usnesení č. 1469
Rada města zastupující město Vimperk jakožto vlastníka parcely katastru nemovitostí
KN č. 893/1 – trvalý travní porost o výměře 1006 m2 v k. ú. Boubská souhlasí
s provedením úpravy přístupové cesty na části tohoto pozemku dle předloženého
návrhu k plánované stavbě rodinného domu budovaného na pozemku KN č. 895/68
v k.ú. Boubská za předpokladu, že všechny tyto nově budované stavební úpravy,
zpevnění apod., provedené na vlastní náklady stavebníka, se stanou součástí
pozemku města, a tudíž přejdou i do jeho vlastnictví a dále před zahájením těchto
úprav dojde ze strany stavebníka k řádnému vytyčení hranic dotčeného pozemku
města geodetickou společností.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.01.2015
Usnesení č. 1470
Rada města rozhodla o výpovědi ze smlouvy č. 2003/0128 o nájmu hrobového místa
A/497 ze dne 16.03.2004 z důvodu neuhrazení nájemného za hrobové místo č. A/497
na hřbitově ve Vimperku na další desetileté období. Nájemní poměr skončí uplynutím
3 měsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvého dne měsíce následujícího po
doručení výpovědi. Nájemce je povinen po skončení nájmu hrobové zařízení
neprodleně odklidit.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2015
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5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) dne 17.12.2014 zasedala bytová komise a přidělovala níže uvedené byty
b) ukončení zveřejnění výpůjčku prostor sloužící podnikání – č. záměru 51/29/14, kopie
zveřejněného záměru, žádost spolku Slunečnice ze dne 18.12.2014, zápis
z otevírání obálek ze dne 30.12.2014, návrh odboru HB
Usnesení č. 1471
Rada města rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 1 ve Výškovicích
čp. 17 (1+1).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2015
Usnesení č. 1472
Rada města rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 2 ve Výškovicích
čp. 17 (1+1).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2015
Usnesení č. 1473
Rada města rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 3 ve Výškovicích
čp. 17 (3+1).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2015
Usnesení č. 1474
Rada města rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 2 v ulici Mírová čp.
410 ve Vimperku (3+1).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2015
Usnesení č. 1475
Rada města souhlasí na základě doporučení bytové komise v souladu s čl. VI/4
Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví města
Vimperk s výměnou bytu v ulici Sklářská čp. 129 ve Vimperku (1+1), za volný byt
v ulici Karla Weise čp. 393 ve Vimperku (1+1). Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s platností od 12.01.2015. Nájemné je stanoveno ve výši 35,30
Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Byt
v ulici Sklářská čp. 129 ve Vimperku předá nájemnice nejpozději do 31.01.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2015
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Usnesení č. 1476
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Luční čp. 498 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 12.01.2015 do 31.12.2015. Nájemné je stanoveno ve výši
35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2015
Usnesení č. 1477
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Luční čp. 498 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 12.01.2015 do 30.04.2015. Nájemné je stanoveno ve výši
35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2015
Usnesení č. 1478
Rada města souhlasí na základě doporučení bytové komise v souladu s čl. VI/4
Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví města
Vimperk s výměnou bytu v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku (garsoniéra), za volný byt
v ulici Mírová čp. 431 ve Vimperku (3+1). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s platností od 13.01.2015. Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m2/měsíc.
Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Byt v ulici Mírová
čp. 430 ve Vimperku předá nájemce nejpozději do 31.01.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2015
Usnesení č. 1479
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici K Rokli čp. 496 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 13.01.2015 do 31.12.2015. Nájemné je stanoveno ve výši
35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2015
Usnesení č. 1480
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Mírová čp. 407 ve Vimperku, 4+1, s Andreou Smolíkovou. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 13.01.2015 do 30.06.2015.
Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude
řídit platnými právními předpisy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2015
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Usnesení č. 1481
Rada města rozhodla vypůjčit prostory č. 309 v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku ve
2. NP o celkové výměře 114,72 m2 Spolku Slunečnice, Staré Prachatice 11 Prachatice,
za účelem provozování sociální služby - Sociálně terapeutické dílny. Smlouva o
výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 01.01.2015. Provoz bude
zahájen nejpozději od 01.05.2015. Náklady na služby spojené s provozem hradí
vypůjčitel. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.01.2015
6. Žádost o užití znaku města
Přílohy:

- žádost ze dne 15.12.2014 o užití znaku města Vimperk do jeho bakalářské
práce, návrh odboru ŠK

Usnesení č. 1482
Rada města souhlasí s jednorázovým použitím znaku města Vimperk v bakalářské
práci a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu jeho zasláním žadateli.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 05.01.2015
7.Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 1483
Rada města provádí změnu schváleného rozpočtu na rok 2014 dle předloženého
návrhu:
- změny ve výdajích rozpočtu rozpočtu v celkové částce 1.965.138 Kč (RO č. 43),
- zvýšení objemu rozpočtu na částku 236.198 tis. Kč (RO č. 44),
- změny v příjmech rozpočtu v celkové částce 1.196.226 Kč (RO č. 45).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.12.2014
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7.Různé
R1) Žádost o souhlas s přijetím sponzorského daru
Přílohy:

- žádost ZŠ TGM ze dne 22.12.2014, návrh smluv

Usnesení č. 1484
Rada města v působnosti zřizovatele souhlasí s nabytím daru ve výši 15.000 Kč od
firmy Energie AG Teplo Vimperk s.r.o., Mánesova 40/4 České Budějovice,
příspěvkovou organizací Základní škola TGM Vimperk, 1. máje 268, dle předložené
darovací smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.12.2014
Usnesení č. 1485
Rada města v působnosti zřizovatele souhlasí s nabytím daru ve výši 10.000 Kč od
firmy Městské služby Vimperk s.r.o., Steinbrenerova 6 Vimperk, příspěvkovou
organizací Základní škola TGM Vimperk, 1. máje 268 dle předložené darovací smlouvy
na účel nákupu pomůcek pro žáky 1. ročníku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.12.2014
Usnesení č. 1486
Rada města v působnosti zřizovatele souhlasí s nabytím daru ve výši 10.000 Kč od
firmy Městské služby Vimperk s.r.o., Steinbrenerova 6 Vimperk, příspěvkovou
organizací Základní škola TGM Vimperk, 1. máje 268 dle předložené darovací smlouvy
na účel finanční podpory pro žáky ze sociálně slabých rodin.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.12.2014
R2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Zpracování
územního plánu Vimperk“
Rada města provedla otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku „Zpracování
územního plánu Vimperk“ a konstatuje, že se přihlásili dva uchazeči: Architektonické studio
ASKA Ing. arch. Jan Stach, Klokotská 105, 390 01 Tábor a Projektový ateliér AD s.r.o. Ing.
arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, 370 01 České Budějovice. Posouzení a hodnocení nabídek
proběhne do 09.01.2015.
Zapsala:
Starosta:
Člen rady:

Bc. Renata Samohejlová
Ing. Jaroslava Martanová
Ing. Jiří Cais

