Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.06.2015
Přítomni:

Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava
Ing. Bohumil Petrášek

Hosté:

Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Jana Králová, vedoucí odboru FO
Marcela Kobrová, referentka odboru IÚ
Alena Szabová, referentka odboru IÚ
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Martina Kalous, vedoucí odboru HB
Mgr. Jan Heřta, ředitel G a SOŠE Vimperk
Ing. Petr Jungvirt, BH – Nemocnice Vimperk, a.s.

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Záležitosti odboru investic a údržby
4. Výjimka z OZV města Vimperk č. 1/2010
5. Pozemky
6. Bytové záležitosti a nebytové prostory
7. Výpůjčka movitého majetku
8. Žádosti o poskytnutí individuální dotace
9. Žádost o povolení uzavření městské knihovny
10. Návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu Městské policie Vimperk
11. Různé

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

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 08.06.2015

Usnesení č. 637
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 08.06.2015.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava, Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky
2. Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 638
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2015 podle předloženého návrhu:
- změny objemu rozpočtu na částku 210.927 tis. Kč (RO č. 20),
- změny ve výdajích rozpočtu v celkové částce 56.600 Kč (RO č. 21).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor FO, termín do 30.06.2015
3. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) SHP části městského opevnění – rozšíření plné moci pro spolupracující osoby
zhotovitele, návrh znění plných mocí
b) obnova části městského opevnění na p. č. 446/1a 441 v k. ú. Vimperk – rozhodnutí o
přidělení zakázky
c) veřejná zakázka „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Vimperk“ – návrh
dodatku č. 1 ke SoD
d) veřejná zakázka „Vimperk, zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích,
osvětlení přechodů pro chodce ulice Nad Stadionem“, 2x nabídka (uloženo na odboru
IÚ)
e) zateplení ZŠ Vimperk – návrh dodatku č. 1, záznam o předběžné řídící kontrole
f) zateplení ZŠ Vimperk – práce nad rámec SoD
g) informace o dodatečné informaci „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města
Vimperk“ část č. 2 – č. 4 v oblasti budoucí technické podpory projektu – bez materiálu,
bez usnesení
Usnesení č. 639
Rada města rozhodla v rámci realizace stavebně historického průzkumu tří bašt
fortifikačního systému města Vimperk vyhovět požadavku zhotovitele a rozšířit
zplnomocnění k úkonům souvisejícím se zajišťováním archivních materiálů a
aktuálních dat k předmětu průzkumu pro Mgr. Zuzanu Polanskou, bytem Zavadila
2069, 370 05 České Budějovice a Tomáše Hunčovského, bytem Sídliště SNP 372, 384
02 Lhenice.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2015
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Usnesení č. 640
Rada města na základě vyhodnocení došlých nabídek na realizaci akce „Obnova části
městského opevnění na p. č. 446/1 a 441 v k. ú. Vimperk – úsek přiléhající
k pozemkům p. č. 402 a 404/2“ rozhodla přidělit zakázku uchazeči STAVOJ Čkyně,
s.r.o., Čkyně 206, 384 81 Čkyně, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2015
Usnesení č. 641
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je
veřejná zakázka na služby „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města
Vimperk“ část I., 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 Hlava, Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.06.2015
Usnesení č. 642
Rada města posoudila nabídky uchazečů dle článku V. vnitřní směrnice č. 1/2014
na akci "Vimperk, zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích,
osvětlení přechodů pro chodce ulice Nad Stadionem" a rozhodla přidělit výše
uvedenou veřejnou zakázku uchazeči KVINT Vlachovo Březí s.r.o., Konopiště 445,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 01.07.2015
Usnesení č. 643
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.01.2015, jejímž
předmětem je provedení akce „Zateplení ZŠ Vimperk“, mezi městem Vimperk a
společností SALVETE, spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, dle předloženého
návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2015
Usnesení č. 644
Rada města souhlasí, v rámci realizace díla „Zateplení ZŠ Vimperk“, se změnou
opatření proti zemní vlhkosti a vodě a výměnou krytiny na jižní části střechy pavilonu
č. 2 a výměnou střešní krytiny na jižní a severní části krčku pavilonu č. 4 a pověřuje
odbor investic a údržby realizací těchto stavebních prací.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.06.2015
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4. Výjimka z OZV města Vimperk č. 1/2010
Přílohy:
- žádost ze dne 03.06.2015 o udělení výjimky z OZV města Vimperk č. 1/2010 pro akci
Šumavské slavnosti piva, které se konají dne 11.07.2015 od 22:00 hodin do 12.07.2015
do 01:30 hodin, akce proběhne v areálu KD Cihelna Vimperk, návrh odboru ŠK
Usnesení č. 645
Rada města rozhodla udělit výjimku v souladu s čl. VI. odst. 3 OZV města Vimperk
č. 1/2010 v platném znění, pro akci Šumavské slavnosti piva dne 11.07.2015 od 22:00
hod. do 12.07.2015 do 01:30 hod. Akce proběhne v prostoru areálu KD Cihelna
Vimperk. 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 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 11.07.2015
5. Pozemky
Přílohy:
a) kopie zveřejněného záměru č. 38/16/2015, žádost ze dne 10.06.2052, snímek mapy se
zákresem, vzorová NS, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 04.06.2015 o odkoupení pozemku v k. ú. Vimperk a souhlas se stavbou,
snímek mapy se zákresem, kopie NS z r. 1992, fotodokumentace, návrh odboru HB
c) žádost společnosti Energosítě Prachatice ze dne 04.06.2015 o souhlas se stavbou
„Vimperk úprava NN, p. Švábek, p. Boháček“, návrh smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení VB, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) žádost o prodej pozemku v k. ú. Vimperk, žádost ze dne 17.04.2015, žádost vlastníků
domu čp. 163 ze dne 22.04.2015, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 05.06.2015 o ukončení smlouvy o umístění reklamní tabule, návrh
odboru HB
f) užívání pozemků v areálu U Sloupů, změna NS – žádost ze dne 22.04.2015,
07.05.2015 a 26.05.2015, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
Usnesení č. 646
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 LV č. 10001 pro město Vimperk,
označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 365/3 – ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 155 m2, za účelem údržby, plochy pro zřízení posezení
a krátkodobého uskladnění drobného materiálu. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou od 15.06.2015 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 2
Kč/m2/rok. 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 01.07.2015
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Usnesení č. 647
Rada města rozhodla, že nebude nakládat s parcelami katastru nemovitostí KN č. 1517
– ostatní plocha, neplodná půda a KN č. 1519 – ostatní plocha, manipulační plocha
v k. ú. Vimperk ve smyslu prodeje jejich částí z důvodu nesouhlasu s jejich
oddělováním, neboť pozemky tvoří jednu velkou ucelenou plochu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.07.2015
Usnesení č. 648
Rada města rozhodla zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu k pozemkové parcele
KN č. 1518 v k. ú. Vimperk uzavřenou dne 13.07.1992 a následně novelizovanou
dodatkem č. 1, na pronájem pozemku ve vlastnictví města Vimperk za účelem
zahrádkaření. Předmětem změny je rozšíření účelu užívání o údržbu pozemku,
zahrádkaření a manipulační plochy k domu čp. 270 v ulici Zlatá Stezka, dále
smluvního ujednání o umístění nové stavby dřevěné kolny na betonovém podstavci a
navýšení nájemného na částku 2 Kč/m2/rok. Předmětem změny je také rozsah
pronajímané plochy tj. pozemky města Vimperk zapsané na LV č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v k. ú. Vimperk vedené jako parcely katastru nemovitostí KN č. 1518 - zahrada
o výměře 181 m2, KN č. 1519 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 20 m2 a
KN č. 1517 - ostatní plocha, neplodná půda její část o výměře 25 m2.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.07.2015
Usnesení č. 649
Rada města v zastoupení vlastníka pozemků KN č. 1517 – ostatní plocha, neplodná
půda a KN č. 1519 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Vimperk souhlasí dle
předloženého návrhu s umístěním stavby dřevěné kolny na betonovém podstavci
na částech těchto pozemků. Souhlas je vydáván investoru stavby a nájemci pozemků.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.07.2015
Usnesení č. 650
Rada města 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. 1030024774/003 povahou osobní
služebnosti energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového
vedení NN, umístění 2 ks kabelových spojek a uzemnění v rámci stavby “Vimperk –
úprava NN, p. Švábek, p. Boháček“ 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. 536/10 a KN č. 543, 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 20.000 Kč
bez DPH. Rada města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava, Martanová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.07.2015
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Usnesení č. 651
Rada města rozhodla, že do doby než dojde k dohodě mezi vlastníky domu čp. 163
v Nádražní ulici ve Vimperku a vlastníkem pozemku KN č. 972/6 v k. ú. Vimperk,
o budoucím rozdělení pozemku ve vlastnictví města požadovaného k prodeji tj.
parcely KN č. 972/5 v k. ú. Vimperk, nebude s předmětným pozemkem nakládat
ve smyslu jeho prodeje.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.07.2015
Usnesení č. 652
Rada města rozhodla ukončit „Smlouvu o umístění reklamní tabule“ na oplocení
parcely parc. č. 900, v k. ú. Vimperk dle smlouvy uzavřené dne 23.02.1999, dohodou
k 30.06.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2015
Usnesení č. 653
Rada města mění své usnesení č. 357 ze dne 13.04.2015 a rozhodla zveřejnit záměr
změnit pachtovní smlouvu č. 40-134/14 uzavřenou dne 22.10.2014 na propachtování
pozemků ve vlastnictví města Vimperk KN č. 2522/59, KN č. 2522/61, KN č. 2522/66 a
KN č. 2522/74 v k. ú. Vimperk. Předmětem změny je:
- změna a doplnění účelu užívání pozemků tj. údržba, manipulační a sportovně
rekreační plocha k penzionu a pro podnikání, zemědělská činnost tj. pastva a chov
zvířectva k dětskému centru a umístění dočasných staveb,
- doplnění ujednání, kterým propachtovatel souhlasí s umístěním drobných,
dočasných staveb dle předložené projektové dokumentace pro vydání dodatečného
stavebního povolení, vypracované společností HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI,
s. r. o. z března 2015 na akci „Dětské centrum Šumavous – rozšíření o sportovně
rekreační zázemí č. parc. 2522/11, 2522/17, 2522/61, 2522/66, 2522/74, 2523/5 U Sloupů
11, CZ-38501 Vimperk, k. ú. 782084 Vimperk“,
- navýšení pachtovného na částku 13.393 Kč/rok tj. 0,10 Kč/m2/rok u propachtovaných
pozemků KN č. 2522/59 – 490 m2, KN č. 2522/61 – 1934 m2, KN č. 2522/66 – 470 m2 a
2 Kč/m2/rok u propachtovaných pozemků KN č. 2522/61 – 986 m2, KN č. 2522/74 – 5566
m2 po dobu dvou let od účinnosti dodatku č. 1. V případě, že pozemky KN č. 2522/61 a
KN č. 2522/74 nebudou do této doby tj. do dvou let pachtýřem odkoupeny, bude
po uplynutí této dvouleté doby pachtovné navýšeno z částky 2 Kč/m2/rok
na 9 Kč/m2/rok.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2015
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Usnesení č. 654
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku KN č. 2522/74 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5566 m2 v k. ú. Vimperk (propachtovaného
za účelem údržby, manipulační a sportovně rekreační plochy k penzionu a
pro podnikání, zemědělské činnosti tj. pastva a chov zvířectva k dětskému centru a
umístění dočasných staveb) souhlasí dle předloženého návrhu s umístěním drobné,
dočasné, dřevěné stavby voliéry pro veverky o rozměrech 4 m x 4 m a výšky 2 m, dále
dřevěné zástěny - doplnění oplocení na části tohoto pozemku, a to za předpokladu, že
umístění těchto staveb bude projednáno s odborem výstavby a územního plánování
MěÚ Vimperk (stavební úřad). Souhlas je vydáván investoru stavby a pachtýři
pozemku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2015
6. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) zápis z jednání bytové komise ze dne 09.06.2015 s návrhy na přidělení bytů
b) žádost ze dne 20.05.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou čp. 591 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 18.05.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou čp. 590 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 08.06.2015 o souhlas k podnájmu bytu v ul. Mírová čp. 431 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost spolku Slunečnice ze dne 03.06.2015 o souhlas s umístěním sídla podnikání na
adrese 1. máje čp. 74 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) návrh MěSD na výpověď z nájmu garáže u bytového domu v ul. Pražská čp. 181
Vimperk, návrh odboru HB
Usnesení č. 655
Rada města rozhodla nepronajímat byt č. 1 ve Výškovicích čp. 17 (1+1) pro jeho
špatný technický stav.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.06.2015
Usnesení č. 656
Rada města rozhodla nepronajímat byt č. 3 ve Výškovicích čp. 17 (3+1) pro jeho
špatný technický stav.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.06.2015
Usnesení č. 657
Rada města rozhodla nepronajímat byt č. 2 ve Výškovicích čp. 17 (1+1) pro jeho
špatný technický stav.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.06.2015
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Usnesení č. 658
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Karla Weise čp. 396, Vimperk, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 22.06.2015 do 30.09.2015. Nájemné je stanoveno ve výši
35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.06.2015
Usnesení č. 659
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Mírová čp. 425 ve Vimperku, 2+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 22.06.2015 do 30.09.2015. Nájemné je stanoveno ve výši
35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.06.2015
Usnesení č. 660
Rada města rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 27 v ulici Sklářská
čp. 399 ve Vimperku (2+1).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.06.2015
Usnesení č. 661
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici SNP čp. 461 ve Vimperku, 4+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou s platností od 22.06.2015 do 31.12.2015. Nájemné je stanoveno ve výši 35,30
Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.06.2015
Usnesení č. 662
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise ze dne 09.06.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.06.2015
Usnesení č. 663
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp. 591 ve
Vimperku a to na dobu určitou s platností od 01.07.2015 do 30.06.2016. Měsíční
nájemné je stanoveno ve výši 40,16 Kč/m2.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.06.2015
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Usnesení č. 664
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp. 590 ve
Vimperku a to na dobu určitou s platností od 27.06.2015 do 26.06.2017. Měsíční
nájemné je stanoveno ve výši 40,56 Kč/m2.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.06.2015
Usnesení č. 665
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu v ulici Mírová čp. 431,
Vimperk, a to na dobu určitou s platností od 01.07.2015 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 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.06.2015
Usnesení č. 666
Rada města souhlasí s umístěním sídla Spolku Slunečnice na adrese 1. máje čp. 74,
Vimperk, kde má Spolek Slunečnice vypůjčený prostor č. 309 ke své činnosti od
města Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.06.2015
Usnesení č. 667
Rada města rozhodla o výpovědi z nájmu prostor - garáže č. 401 postavené
na parc. KN č. 988 (u objektu v ulici Pražská čp. 181 ve Vimperku), z důvodu špatného
technického stavu. Nájemní poměr skončí uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.06.2015
7. Výpůjčka movitého majetku
Přílohy:
a) vrácení výpůjčky movitého majetku – předávací protokol (ozvučovací zařízení)
b) bezúplatný převod – předávací protokol (funkční příslušenství ozvučovací soupravy)
Usnesení č. 668
Rada města souhlasí s ukončením výpůjčky a vrácením movitého majetku městu dle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, FO, KO, MěKS, termín do 30.06.2015
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Usnesení č. 669
Rada města souhlasí s vyřazením nepotřebného movitého majetku z evidence a jeho
bezúplatným převodem příspěvkové organizaci.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, FO, KO, MěKS, termín do 30.06.2015
8. Žádosti o poskytnutí individuální dotace
Přílohy:
a) žádost České unie sportu o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 27.05.2015
b) žádost Rady rodičů při ZŠ TGM Vimperk ze dne 08.06.2015
Usnesení č. 670
Rada města rozhodla neposkytnout individuální dotaci České unii sportu, LA Zadov
na provoz letního zeleného autobusu v období od 27.06.2015 do 30.08.2015 na lince
Vimperk – Zdíkov – Stachy – Zadov s Kvildou.
Pro 3, proti 0, zdržel se 2 (Cais, Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 19.06.2015
Usnesení č. 671
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 2.000 Kč Radě rodičů
při ZŠ TGM Vimperk na částečnou úhradu nákladů na účast v kvalifikaci MČR
v mažoretkovém sportu, které se konalo ve Zruči nad Sázavou dne 12.04.2015. Dotace
bude poskytnuta z finančních prostředků rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování dotace do 31.07.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 19.06.2015
9. Žádost o povolení uzavření městské knihovny
Přílohy:

- žádost Městské knihovny Vimperk ze dne 12.06.2015

Usnesení č. 672
Rada města schvaluje uzavření Městské knihovny ve Vimperku pro veřejnost v době
od 03.08.2015 do 14.08.2015 z důvodu čerpání řádné dovolené.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 19.06.2015
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10. Návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu Městské policie Vimperk
Přílohy:

- návrh S, návrh smlouvy

Usnesení č. 673
Rada města rozhodla uzavřít veřejnoprávní smlouvu o výkonu městské policie mezi
městem Vimperk a obcí Horní Vltavice dle předloženého návrhu a pověřuje starostku
města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 19.06.2015
11. Různé
R1) Žádost o vyjádření se k obnovení ekonomického oboru na Gymnáziu s SOŠE
Přílohy:

- žádost ze dne 04.06.2015

Usnesení č. 674
Rada města podporuje podání žádosti Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické
Vimperk, Pivovarská 69, na Krajský úřad Jihočeského kraje o obnovení
ekonomického oboru na této škole se zaměřením zahraniční obchod a logistika.
Pro 5 proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 17.06.2015
R2) Žádost BH – Nemocnice Vimperk a. s. o stavební práce
Přílohy:

- žádost ze dne 15.05.2015

Usnesení č. 675
Rada města rozhodla zadat formou zadávání zakázek malého rozsahu II. kategorie dle
čl. V. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Úpravy spočívající v zateplení
poloviny čelní SV a SZ stěny budovy postavené na parc. č. KN 266 v k. ú. Vimperk“.
Pro 5 proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.06.2015
Zapsala:
Starostka:
Člen rady:

Bc. Renata Samohejlová
Ing. Jaroslava Martanová
Ing. Bohumil Petrášek

