Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 04.05.2015
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek,
Ing. Karel Hudeček
Stanislav Hlava
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Alena Szabová, referentka odboru IÚ
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Bc. Daniel Kaifer, jednatel MěSD Vimperk, s.r.o.
PhDr. Miloš Beneš, vedoucí odboru ŠK
Lenka Švecová, referentka odboru ŠK

Program:
1. Kontrola usnesení

2. Záležitosti odboru investic a údržby

3. Žádost o výstavbu dětského hřiště
4. Pozemky
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
6. Zápis z DR MěSD, s.r.o. Vimperk
7. Výroční zpráva MěSD, s.r.o. Vimperk za rok 2014
8. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
9. Podpora projektu VRBA Vimperk – Krizové a poradenské centrum pro
ohrožené domácím násilím
10. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“
11. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“.
12. Různé

Hlasování o programu: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček).
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 27.04.2015

Usnesení č. 432
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 27.04.2015.
Pro 3, proti 0, zdržel se (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky
2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) veřejná zakázka „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Vimperk“ zpráva o
posouzení a hodnocení nabídek, návrh smlouvy o dílo, záznamy o předběžné řídící
kontrole
b) zrušení zadávacího řízení „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Vimperk“ –
část 2 – oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
c) zrušení zadávacího řízení „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Vimperk“ –
část 3, 4 – oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
d) administrace zadávacího řízení č. 3 na akci „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby
města Vimperk“ – návrh příkazní smlouvy
e) I. etapa obnovy kaple v Křesánově – návrh smlouvy o dílo, záznam o předběžné řídící
kontrole
f) zakázka „Obnova technické a dopravní infrastruktury – ulice 1. máje Vimperk, část 1 a
část 2 projektové práce DSP“ – návrh smlouvy o dílo, záznam o předběžné řídící
kontrole, 3 x cenová nabídka – odloženo na neurčito
g) informace – žádost o vyjádření k záměru obnovy části městského opevnění ve Vimperku
– zápis z jednání ze dne 27.04.2015, mapový podklad – bez usnesení
Usnesení č. 433

Rada města rozhodla přidělit veřejnou zakázku na služby „Konsolidace IT
infrastruktury a nové služby města Vimperk“ – část 1 uchazeči společností WV
SYSTEMS, s.r.o., Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice, který se umístil
jako druhý v pořadí, protože vybraný uchazeč Z + M Partner, spol. s r.o.,
Valchářská 3261/17, 702 00 Ostrava neposkytl zadavateli řádnou součinnost
potřebnou k uzavření smlouvy o dílo.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.05.2015
Usnesení č. 434

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná
zakázka na služby „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města
Vimperk“ - část 1, mezi městem Vimperk a společností WV SYSTEMS, s.r.o.,
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje
starostku města jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.05.2015

Usnesení č. 435

Rada města rozhodla zrušit zadávací řízení veřejné zakázky „Konsolidace IT
infrastruktury a nové služby města Vimperk“ - část 2 z důvodu, že vítězný
uchazeč neposkytl zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy o dílo.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zospovídá: odbor IÚ, termín do 15.05.2015
Usnesení č. 436

Rada města rozhodla zrušit zadávací řízení na část 3 a část 4 veřejné zakázky
„Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Vimperk“ z důvodu, že ve
stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.05.2015
Usnesení č. 437

Rada města rozhodla uzavřít příkazní smlouvu se společností PPE.CZ, s.r.o.,
Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava na administraci zadávacího řízení na akci
„Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Vimperk“ dle předloženého
návrhu a pověřuje starostku města podpisem příkazní smlouvy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.05.2015
Usnesení č. 438

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce „Obnova kaple
v Křesánově - I. etapa: Odvodnění“ s firmou TVInvest, s.r.o., Jiráskova 163, 384
22 Vlachovo Březí dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím
podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 20.05.2015

3. Žádost o výstavbu dětského hřiště
Přílohy:

- žádost obyvatel osady Hrabice ze dne 22.04.2015, kopie mapy, návrh
odboru ŽP

Usnesení č. 439
Rada města souhlasí se záměrem vybudování dětského hřiště v osadě Hrabice
a ukládá odboru životního prostředí přípravou realizace.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.05.2015

4. Pozemky
Přílohy:
a) geodetické zaměření části komunikace Výškovice - Sudslavice – majetkoprávní
vypořádání – směny pozemků – snímek mapy se zákresem, kopie GP, kopie
znaleckého posudku, návrh odboru HB
b) pronájem pozemků hřiště a vodní nádrže v k.ú. Hrabice za účelem jejich údržby,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB – odloženo na jednání RM
11.05.2015
c) souhlas se stavbou „Vimperk rekonstrukce TS nemocnice VN, NN 2. etapa“ a
projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – E.ON Distribuce a.s. – žádost
ze dne 20.04.2015, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) návrh smlouvy o zřízení VB – stavba „Vimperk – kNN, komunikace lok. Pod
Homolkou – žádost společnosti GEFOS inženýring, s.r.o. ze dne 27.04.2015,
návrh smlouvy o zřízení VB, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
e) žádost o souhlas k zásahu do obecního pozemku – úprava odboru IÚ, snímek
mapy se zákresem, žádost ze dne 10.04.2015, vyjádření odboru IÚ, snímek mapy
se zákresem, návrh odboru HB
f) žádost o prodej pozemku v k.ú. Vimperk – vlastníci domu čp. 163 v Nádražní ulici
– žádost ze dne 17.04.2015, žádost vlastníků domu ze dne 22.04.2015, vyjádření
odboru VÚP, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 20.04.2015 o udělení souhlasu s napojením se na kanalizační řad,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
h) informace – o možnosti navýšení nájemného za pronajaté pozemky U Sloupů –
bez usnesení
Usnesení č. 440
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemku vedeného
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 pro město Vimperk, tam označeného jako parcela katastru
nemovitostí KN č. 802/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, její část dle
geometrického plánu č. 235-238/2014 označená jako nově vzniklá parcela parc.
č. 802/17 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 222 m2, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3796/2015 v celkové výši 5.328,Kč (24 Kč/m2) z majetku města Vimperk, za pozemek v k. ú. Výškovice u
Vimperka na listu vlastnictví č. 774 označený jako parcela katastru nemovitostí
KN č. 308/2 – ostatní plocha, neplodná půda, její část nově označená dle
geometrického plánu č. 235-238/2014 jako nově vzniklá parcela parc. č. 802/11
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3796/2015 ve výši 4.200 Kč (60
Kč/m2). Rozdíl v cenách směňovaných pozemků tj. 1.128 Kč uhradí směnitel
městu Vimperk před podpisem směnné smlouvy. Veškeré náklady spojené
s převodem pozemků tj. zaměření a ocenění pozemků včetně správního
poplatku za vklad do katastru nemovitostí zaplatí město Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2015

Usnesení č. 441
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků vedených
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 pro město Vimperk, tam označených jako parcely katastru
nemovitostí KN č. 802/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace a KN č. 805/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, jejich části dle geometrického plánu č. 235238/2014 označené jako nově vzniklá parcela parc. č. 802/19 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 61 m2 a parc. č. 805/9 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 18 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem č. 3796/2015 v celkové výši 1.896 Kč (24 Kč/m2) z majetku města
Vimperk, za pozemky v k. ú. Výškovice u Vimperka na listu vlastnictví č. 754
označené jako parcely katastru nemovitostí KN č. 341 – ostatní plocha,
neplodná půda a KN č. 370/1 – zahrada, jejich části nově označené dle
geometrického plánu č. 235-238/2014 jako nově vzniklé parcely parc. č. 802/12
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 a parc. č. 802/16 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 30 m2, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 3796/2015 ve výši 3.240 Kč (60 Kč/m2).
Rozdíl v cenách směňovaných pozemků tj. 1.344 Kč uhradí město Vimperk
směniteli do 20 dnů po podpisu směnné smlouvy. Veškeré náklady spojené
s převodem pozemků tj. zaměření a ocenění pozemků včetně správního
poplatku za vklad do katastru nemovitostí zaplatí město Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2015

Usnesení č. 442
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemku vedeného
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 pro město Vimperk, tam označeného jako parcela katastru
nemovitostí KN č. 802/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, její část dle
geometrického plánu č. 235-238/2014 označená jako nově vzniklá parcela parc.
č. 802/18 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 206 m2, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3796/2015 v celkové výši 4.944
Kč (24 Kč/m2) z majetku města Vimperk, za pozemek v k. ú. Výškovice u
Vimperka na listu vlastnictví č. 773 označený jako parcela katastru nemovitostí
KN č. 344 – trvalý travní porost, její část nově označená dle geometrického
plánu č. 235-238/2014 jako nově vzniklá parcela parc. č. 802/14 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 80 m2, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 3796/2015 ve výši 4.800 Kč (60 Kč/m2)
před podpisem směnné smlouvy. Veškeré náklady spojené s převodem
pozemků tj. zaměření a ocenění pozemků včetně správního poplatku za vklad
do katastru nemovitostí zaplatí město Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2015

Usnesení č. 443
Rada města v důsledku nově navržené změny trasy kabelů NN a VN mění své
usnesení č. 110 ze dne 2.2.2015, tak, že rozhodla uzavřít se společností E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice dle
předloženého návrhu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1040005989/006 povahou osobní služebnosti energetického vedení,
spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení VN a NN, uzemnění
a kabelové skříně v rámci stavby “Vimperk – rekonstrukce TS nemocnice VN,
NN 2. etapa“ v pozemcích ve vlastnictví města Vimperk zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk na LV č. 10001, jako parcely
katastru nemovitostí KN č. 252/1, KN č. 251/1, KN č. 200 a KN č. 1717/6 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 10.000 Kč bez DPH. Rada města pověřuje
starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2015

Usnesení č. 444
Rada města, v zastoupení 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. PI-014330031409/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího v umístění
zemního kabelového vedení NN na části zatížených nemovitostí v rámci stavby
„Vimperk – kNN, komunikace lok. Pod Homolkou“ v pozemcích města Vimperk
parcel KN č. 1126, KN č. 1150/1, KN č. 1151, KN č. 1152 a KN č. 1171 zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk na LV č. 10001, podle
přiloženého geometrického plánu č. 2277-186/2015. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem
č. 1957-4/2015 vypracovaným znalcem Ing. Pavlem Balounem ze dne
22.04.2015 ve výši 2.620 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku města
jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2015

Usnesení č. 445
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků KN č. 1760/3 a
KN č. 2629/1 v k.ú. Vimperk souhlasí dle předloženého návrhu s vybudováním
přeložky stávajícího vedení podzemního kabelu NN k domu čp. 594
v Pivovarské ulici ve výše uvedených pozemcích města za předpokladu, že
nedojde ke vstupu do tělesa místní komunikace a budou dodrženy podmínky
stanovené odborem životního prostředí MěÚ Vimperk. Souhlas je vydáván
investoru, který tuto přeložku vybuduje na své náklady.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2015

Usnesení č. 446
Rada města pověřuje starostku města a vedoucího odboru hospodářského a
bytového MěÚ Vimperk svoláním jednání s vlastníky domu čp. 163 v Nádražní
ulici ve Vimperku a vlastníkem pozemku KN č. 972/6 v k. ú.Vimperk o
odkoupení pozemku ve vlastnictví města parcely KN č. 972/5 v k.ú. Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2015

Usnesení č. 447
Rada města projednala žádost ze dne 20.04.2015 o udělení souhlasu
s napojením plánované stavby rodinného domu na plánovaný kanalizační řad
v ulici Zámek a pověřuje starostku města a vedoucí odboru hospodářského
a bytového a odboru investic a údržby MěÚ Vimperk svoláním společného
jednání se stavebníky rodinných domů v této ulici.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2015

5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 08.04.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 494 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 27.04.2015 o prodloužení NS k bytuv ul. Mírová čp. 458 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 27.04.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 407 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 23.04.2015 o přidělení obytné místnosti v ul. Pivovarská čp. 322
Vimperk, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 23.03.2015 a ze dne 15.04.2015 o souhlas k podnájmu bytu v ul.
Mírová čp. 431 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost spolku Slunečnice ze dne 23.04.2015 o souhlas se společným užíváním
prostor č. 309 v ul. 1. máje čp. 74 Vimperk, návrh odboru HB
g) žádost ČČK ze dne 23.04.2015 o výpůjčku prostor č. 311 ve 2. nadzemním
podlaží v čp. 74 v ul. 1. máje Vimperk, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 28.04.2015 o pronájem části budovy na st. parcele v k.ú. Vimperk
za účelem zřízení garáže a skladu, vyjádření MěSD, návrh odboru HB odloženo na jednání RM 11.05.2015
i) Informace o stavu garáží v ul. Pražská, informace o budově bývalé lesnické školy
a možnosti dalšího využití – bez materiálů, bez usnesení
Usnesení č. 448
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 05.05.2015 do 31.12.2015. Měsíční
nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč za m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.05.2015

Usnesení č. 449
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová 458
ve Vimperku, do 31.12.2015.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.05.2015

Usnesení č. 450
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová 407
ve Vimperku, do 31.12.2015.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.05.2015

Usnesení č. 451
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
11.05.2015 do 31.10.2015. Nájemné je stanoveno ve výši 15 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.05.2015

Usnesení č. 452Rada města souhlasí v souladu s §719 občanského zákoníku
s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu v ulici Mírová čp. 431, Vimperk, dle
předloženého návrhu, a to na dobu určitou s platností od 05.05.2015 do
31.05.2016 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním
listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení
nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.05.2015

Usnesení č. 453
Rada města nemá námitek proti společnému užívání prostor č. 309 v ulici
1. máje čp. 74 ve Vimperku Spolku Slunečnice, 1. máje čp. 74, Vimperk a
Oblastního spolku Českého červeného kříže Prachatice.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.05.2015

Usnesení č. 454
Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit prostory sloužící podnikání č.
311 v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 95,56 m2 ve 2. NP,
Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, Nemocniční 204, 383 01
Prachatice, za účelem registrované sociální služby Krizová pomoc. Smlouva o
výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou. Náklady na služby spojené
s provozem hradí vypůjčitel. Způsobilost předmětu za účelem výpůjčky si
zajistí vypůjčitel.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.05.2015

6. Zápis z DR MěSD, s.r.o. Vimperk
Přílohy:

- zápis z jednání ze dne 21.04.2015

Usnesení č. 455
Rada města bere na vědomí zápis z DR MěSD, s.r.o. Vimperk ze dne 21.04.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 04.05.2015

7. Výroční zpráva MěSD, s.r.o. Vimperk za rok 2014
Přílohy:

- výroční zpráva

Usnesení č. 456
Rada města schvaluje výroční zprávu MěSD, s.r.o. Vimperk za rok 2014 a
schvaluje převedení zisku ve výši 181.299,85 Kč na účet 428013 – nerozdělený
zisk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 04.05.2015

8. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) výjimka z OZV města Vimperk č. 1/2010 – žádost ze dne 27.04.2015
b) rozšíření vánoční výzdoby pro rok 2015 - návrh světelné výzdoby včetně
grafického zpracování – odloženo na jednání RM 11.05.2015
Usnesení č. 457
Rada města rozhodla udělit výjimku v souladu s čl. VI. odst. 3 OZV města
Vimperk č. 1/2010 v platném znění, pro akci Koncert Šísl band dne 29.05.2015
od 22:00 hod. do 30.05.2015 do 03:00 hod. a od 30.05.2015 od 22:00 hod. do
31.05.2015 do 03:00 hod. 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 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 29.05.2015

9. Podpora projektu VRBA Vimperk – Krizové a poradenské centrum pro
ohrožené domácím násilím
Přílohy:

- informace o projektu, emailová korespondence, výtažek ze zák. č.
108/2006 Sb., návrh odboru SV

Usnesení č. 458
Rada města rozhodla vyjádřit podporu Oblastnímu spolku ČČK Prachatice při
realizaci projektu VRBA Vimperk – Krizové a poradenské centrum pro ohrožené
domácím násilím a zároveň pověřuje starostku města podpisem tohoto
vyjádření.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 11.05.2015

10. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“
Přílohy:

- návrh dodatku č. 2 včetně příloh

Usnesení č. 459
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci
při realizaci projektu „ Systémová podpora meziobecní spolupráce v ČR
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ ze dne
27.11.2013, registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 mezi Svazem
měst obcí ČR se sídlem 5. května 1640/65, Praha 4 a městem Vimperk, se
sídlem Steinbrenerova 6 Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje
starostku města jeho podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.05.2015

11. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o a vzájemné spolupráci při realizaci projektu
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“.
Přílohy:

- dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci
projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“
s přílohami č. 1 a č. 2

Usnesení č. 460
Rada města v souvislosti s realizací projektu „Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů s rozšířenou
působností“ rozhodla uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o partnerství a vzájemné
spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů s rozšířenou působností“
mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a MAS Šumavsko z.
s., Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice a pověřuje starostku města jeho
podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.05.2015
12. Různé
R1) Informace o realizaci vyhlášení grantů města – bez usnesení
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Bohumil Petrášek

