Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 09.11.2015
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava
Ing. Bohumil Petrášek
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Mgr. Irena Malotová, PR manažerka
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Jana Králová, vedoucí FO
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Vladislav Oliwa, KO
Ing. Jitka Schneiderová

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Akce „Vimperk, ulice Pivovarská – chodník podél místní komunikce – změna trasy“
3. Návrh cen za svoz a odstraňování odpadu podobného komunálnímu na rok 2016
4. Návrh rozpočtových opatření
5. Pozemky
6. Bytové záležitosti a nebytové prostory
7. Žádost o přidělení dotace
8. Zápis z pracovního jednání komise prevence č. 2/2015
9. Plán inventur, složení ústřední inventarizační komise a inventarizačních komisí
k provedení inventarizace majetku a závazků města Vimperk k 31.12.2015
10. Návrh smlouvy o údržbě software
11. Návrh prováděcí smlouvy na nákup Microsoft Office
12. Návrh Dodatku č. 1 k Jednacímu řádu rady města a komisí rady města
13. Návrh na revokaci usnesení
14. Žádosti o poskytnutí dotace
15. Návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku od společnosti Čevak, a.s.
16. 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 02.11.2015

Usnesení č. 1185
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 02.11.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky

2. Akce „Vimperk, ulice Pivovarská – chodník podél místní komunikce – změna trasy“
Přílohy:

a) návrh smlouvy o dílo, plná moc, záznam o předběžné řídící kontrole, návrh
odboru IÚ

Usnesení č. 1186
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je akce „Vimperk, ulice
Pivovarská - chodník podél místní komunikace -- změna trasy“ mezi městem Vimperk
a Ing. Miroslavem Janouškem, Krátká 1264, 383 01 Prachatice, dle předloženého
návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.11.2015
Usnesení č. 1187
Rada města rozhodla udělit plnou moc podnikateli Ing. Miroslavu Janouškovi, Krátká
1264, 383 01 Prachatice k tomu, aby jednal jménem města Vimperk ve věcech
týkajících se obstarání podkladů pro zajištění dokladové části dokumentace záměru
k žádosti o vydání územního rozhodnutí (DUR), projektové dokumentace k žádosti
o stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro stavbu
„Vimperk, ulice Pivovarská – chodník podél místní komunikace - změna trasy“, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.11.2015

3. Návrh cen za svoz a odstraňování odpadu podobného komunálnímu na rok 2016
Přílohy:

- návrh odboru ŽP

Usnesení č. 1188
Rada města schvaluje ceny za svoz a odstraňování odpadu podobného komunálnímu
na rok 2016 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání dle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.12.2016

4. Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 1189
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2015 dle předloženého návrhu:
- změny ve výdajích v celkové částce 103.500 Kč (RO č. 41),
- zvýšení objemu rozpočtu na částku 257.443 tis. Kč (RO č. 42).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 20.11.2015

5. Pozemky
Přílohy:

a) pacht části zemědělského pozemku v k. ú. Hrabice – kopie zveřejněného
záměru č. 70/29/2015, žádost, snímek mapy se zákresem, návrh pachtovní
smlouvy, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 02.10.2015, kopie znaleckého posudku, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
c) výpověď ze dne 27.10.2015 z NS k zahrádce, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
d) emailová žádost ze dne 28.10.2015 o prodej budovy bývalé ubytovny „T“
v areálu U Sloupů, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 12.10.2015 na směnu pozemků v k.ú. Hrabice a v k.ú.
Vimperk, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
f) žádosti ze dne 13.10.2015, ze dne 26.10.2015 a ze dne 30.10.2015
o dodatečný souhlas s umístěním stavby asfaltové úpravy povrchu pozemku
města v k.ú. Pravětín, snímek mapy se zákresem, fotografie provedené stavby
ze dne 08.10.2015, fotografie původního stavu, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 02.11.2015 o pronájem části pozemku za účelem umístění
novinového stánku, snímek mapy se zákresem, fotografie, návrh odboru HB
h) souhlas se stavbou „Vimperk – přeložka kNN, ul. Družstevní“ – emailová
žádost společnosti Elektroinvest Strakonice, s.r.o. ze dne 03.11.2015, návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
i) změna pachtovní smlouvy se společností Městské lesy Vimperk, s. r. o. –
kopie pachtovní smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
j) návrh na pronájem pozemků a stavby komunikace v lokalitě Brloh – oprava
lesní cesty, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 1190
Rada města rozhodla propachtovat dle předloženého návrhu část pozemku zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrálním území Hrabice, na LV č. 10001
pro město Vimperk, označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 415/6 – trvalý
travní porost o výměře 8900 m2, za účelem zemědělské činnosti tj. sklízení travních
porostů. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 15.11.2015
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 0,10 Kč/m2/rok. Rada města
pověřuje starostku města podpisem této pachtovní smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.11.2015

Usnesení č. 1191
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. 1763/1 –
zahrada o výměře 903 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem Evy Petschové č. 3874/2015 ze dne 30.10.2015 ve výši 45.150 Kč (50 Kč/m2).
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 ocenění pozemku ve výši 500 Kč. Kupující dále uhradí
náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj.
poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pozemek bude prodán současnému
nájemci pozemku a vlastníku stavby čp. 311 v Pivovarské ulici.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.11.2015
Usnesení č. 1192
Rada města rozhodla ukončit pronájem části parcely KN č. 1303/1 o výměře 36 m2
v k.ú. Vimperk podle nájemní smlouvy č. 10-202/10 uzavřené dne 31.12.2010, dohodou
k 31.12.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2015
Usnesení č. 1193
Rada města se seznámila s žádostí ze dne 28.10.2015 o dokoupení budovy bývalé
ubytovny tytu „T“ včetně přilehlých pozemků v areálu U Sloupů a pověřuje odbor
hospodářský a bytový zajištěním aktuálního ocenění těchto nemovitostí. Rada města
rozhodla poté tento materiál předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho
zasedání 07.12.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.11.2015
Usnesení č. 1194
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti ze dne 12.10.2015 a nebude nakládat
s parcelou katastru nemovitostí KN č. 1899/5 – trvalý travní porost o výměře 3171 m2
v k.ú. Vimperk ve vlastnictví města Vimperk ve smyslu její směny za navržené parcely
KN č. 272 – orná půda o výměře 12153 m2, KN č. 273 – ostatní plocha, neplodná půda
o výměře 809 m2, KN č. 677/1 – ostatní plocha, neplodná půda výměře 163 m2 a KN
č. 677/3 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 522 m2 v k. ú. Hrabice. Důvodem je,
že pro město Vimperk jsou nabízené zemědělské pozemky v k. ú. Hrabice nevyužitelné
a dále jejich hodnota je podstatně nižší než cena požadovaného pozemku vlastněného
městem Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.11.2015

Usnesení č. 1195
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku KN č. 931/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace (náves osady Pravětín) v k.ú. Pravětín nesouhlasí
s umístěním stavby asfaltové úpravy povrchu na části tohoto pozemku, vybudované
v říjnu letošního roku a požaduje odstranění této stavby z pozemku města a jeho
uvedení do původního stavu a to v termínu nejpozději do 31.12.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2015

Usnesení č. 1196
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o pronájem části pozemku KN č. 829/1 v k. ú.
Vimperk v ulici Karla Weise za účelem umístění novinového stánku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.11.2015

Usnesení č. 1197
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. 1030028517/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
v rámci stavby „Vimperk - přeložka kNN, ul. Družstevní“ v pozemcích ve vlastnictví
města Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Boubská na LV
č. 10001, vedených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 890/48, KN č. 890/54 a KN
č. 890/71 podle přiloženého snímku katastrální mapy. Podmínkou uzavření smlouvy je,
že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za smluvní jednorázovou cenu ve výši 1.600
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 30.11.2015

Usnesení č. 1198
Rada města rozhodla zveřejnit záměr změny pachtovní smlouvy uzavřené dne
10.04.2014 mezi městem Vimperk a Městskými lesy Vimperk, s. r. o. jejímž předmětem
je:
- rozšíření předmětu pachtu o pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální
území Vimperk, na LV č. 10001 pro město Vimperk, označené jako parcely katastru
nemovitostí KN č. 1599 – ostatní plocha o výměře 5235 m2, KN č. 2213 – ostatní plocha
o výměře 2248 m2, KN č. 2236 – ostatní plocha o výměře 5245 m2, KN č. 2240 – ostatní
plocha o výměře 11113 m2 a KN č. 2241 – trvalý travní porost o výměře 10189 m2
včetně stavby lesní komunikace, která se na jejich částech nachází, za účelem údržby
pozemků i samotné stavby komunikace včetně provedení její celkové opravy,
- rozšíření předmětu pachtu o pozemky a stavby všech lesních komunikací
využívaných pachtýřem k dopravě a přibližování dříví z propachtovaných lesních
pozemků,

- navýšení ročního pachtu o 500 tis. Kč/rok tj. na celkové 2 mil. Kč/rok bez DPH, a to
s účinností od 01.01.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.11.2015

6. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:

a) žádost ze dne 26.10.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 432
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 26.10.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. K. Weise čp. 397
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 09.10.2015 o NS k bytu v ul. Luční čp. 500 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 21.10.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Čelakovského
čp. 402 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 26.10.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 500
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 22.10.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 499
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 21.10.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Čelakovského
čp. 402 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 14.10.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Sklářská čp. 399
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost ze dne 19.10.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. K. Weise čp. 394
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
j) žádost ze dne 13.10.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 434
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
k) žádost ze dne 19.10.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 408
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
l) žádost ze dne 22.10.2015 o uzavření NS k bytu v ul. U Lázní čp. 171
Vimperk, vyjádření MěSD, kopie usnesení RM č. 1106 ze dne 12.10.2015,
hlášenka volného bytu, návrh odboru HB
m) žádost ze dne 27.10.2015 o prodloužení smlouvy o ubytování k obytné
místnosti v ul. Pivovarská čp. 322 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
n) sdělení ze dne 22.10.2015 o nezájmu o přidělení bytu v ul. Luční čp. 500
Vimperk, návrh odboru HB na zrušení usnesení RM č. 1082 ze dne
05.10.2015
o) návrh Stanov společenství vlastníků jednotek pro dům Svornosti čp. 42
Vimperk dle nového OZ
p) žádost Střední školy a Základní školy Vimperk ze dne 04.11.2015
o pronájem pozemku parc. č. 2522/60 v k.ú. Vimperk

Usnesení č. 1199
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 432 ve
Vimperku do 30.11.2016.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.11.2015

Usnesení č. 1200
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Karla Weise
čp. 397 ve Vimperku, do 30.06.2016.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.11.2015
Usnesení č. 1201
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve
Vimperku, do 30.11.2016.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.11.2015
Usnesení č. 1202
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Čelakovského
čp. 402 ve Vimperku do 31.12.2015.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.11.2015
Usnesení č. 1203
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve
Vimperku do 30.11.2016.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Hlava. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.11.2015
Usnesení č. 1204
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 499 ve
Vimperku do 30.11.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.11.2015
Usnesení č. 1205
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Čelakovského
čp. 402 ve Vimperku, do 30.11.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.11.2015
Usnesení č. 1206
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Sklářská čp. 399 ve
Vimperku, a to na dobu neurčitou s platností od 01.02.2015. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,30 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.11.2015

Usnesení č. 1207
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Karla Weise čp. 394 ve
Vimperku, a to na dobu neurčitou s platností od 01.12.2015. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,30 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.11.2015
Usnesení č. 1208
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 434 ve
Vimperku do 30.06.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.11.2015
Usnesení č. 1209
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 408 ve
Vimperku do 30.11.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.11.2015
Usnesení č. 1210
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 16.11.2015 do 31.03.2016. Nájemné je
stanoveno ve výši 31,77 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.11.2015
Usnesení č. 1211
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 01.12.2015 do 30.11.2016.
Nájemné je stanoveno ve výši 15 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.11.2015
Usnesení č. 1212
Rada města ruší své usnesení č. 1082 ze zasedání RM dne 05.10.2015, kterým rozhodla
uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve Vimperku a to pro nezájem
žadatelky smlouvu uzavřít.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.11.2015

Usnesení č. 1213
Rada města souhlasí s předloženým návrhem Stanov Společenství vlastníků jednotek
pro dům Svornosti 42, Vimperk, se sídlem Vimperk, Svornosti 42 a pověřuje jednatele
společnosti MěSD, s. r. o. Vimperk, Bc. Daniela Kaifera hlasovat za město Vimperk pro
přijetí těchto nových stanov.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.11.2015
Usnesení č. 1214
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nemovitosti zapsané u KÚ
v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu
vlastnictví č. 10001, tam označené jako: část manipulační plochy - část parcely KN
č. 2522/60 o výměře 4 350 m2 (asfaltová plocha), Střední škole a Základní škole
Vimperk, zastoupené ředitelem Ing. Lubomírem Pichlerem, Nerudova čp. 267 Vimperk,
za účelem výuky řízení motorových vozidel vždy po dohodě s odborem dopravy
a silničního hospodářství MěÚ Vimperk, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 1000 Kč ročně. Výše bezdůvodného obohacení
v případě užívání části nemovitosti bez právního důvodu je stanovena (9 Kč/m2/rok).
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.11.2015

7. Žádost o přidělení dotace
Přílohy:

- žádost Římskokatolické farnosti Vimperk ze dne 02.11.2015

Usnesení č. 1215
Rada města poskytuje finanční dotaci ve výši 10.000 Kč Římskokatolické farnosti
Vimperk na částečnou úhradu nákladů spojených s úpravou dvora. Dotace bude
poskytnuta z rozpočtu odboru školství, kultury a cestovního ruchu. Rada města
požaduje předložit vyúčtování nejpozději do 04.12.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 16.11.2015

8. Zápis z pracovního jednání komise prevence č. 2/2015 – bez usnesení
Přílohy:

- zápis ze dne 14.10.2015

Rada města se seznámila se zápisem z jednání komise prevence č. 2/2015 ze dne
14.10.2015.

9. Plán inventur, složení ústřední inventarizační komise a inventarizačních komisí
k provedení inventarizace majetku a závazků města Vimperk k 31.12.2015
Přílohy:

- Plán inventur na rok 2015 s přílohou

Usnesení č. 1216
Rada města schvaluje plán inventur a složení inventarizačních komisí k provedení
inventarizace majetku a závazků města Vimperk k 31.12.2015 dle předloženého
návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO TAJ, S, termín do 29.01.2016

10. Návrh smlouvy o údržbě software
Přílohy:

- návrh smlouvy se společností Flux, spol. s r.o., návrh TAJ.

Usnesení č. 1217
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o údržbě software mezi společností Flux spol.
s r.o. Musílkova 167/13, 150 00 Praha 5 a městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17
Vimperk dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je poskytnutí užití a údržba
a souvisejících služeb v rozsahu a způsobem daným touto smlouvou softwarového
produktu FLUXPAM 5, otevřeného databázového systému pro zpracování personální
a mzdové agendy a jeho modulů.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 30.11.2015

11. Návrh prováděcí smlouvy na nákup Microsoft Office
Přílohy:

- návrh smlouvy se společností Servodata a.s., návrh TAJ.

Usnesení č. 1218
Rada města rozhodla uzavřít prováděcí smlouvu č. 2015_058 k rámcové smlouvě na
pořizování licencí produktům Microsoft ze dne 01.12.2014 mezi dodavatelem
společností Servodata a. s. se sídlem Dolnoměcholupská 1418/12, 120 00 Praha 10
a objednavatelem městem Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk dle
předloženého návrhu. Smlouva řeší nákup 45 ks licencí Microsoft Office pro Městský
úřad Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 30.11.2015

12. Návrh Dodatku č. 1 k Jednacímu řádu rady města a komisí rady města
Přílohy:

- návrh Dodatku č. 1, návrh TAJ.

Usnesení č. 1219
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu rady města a komisí rady města
dle předloženého návrhu s platnost od 10.11.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 30.11.2015

13. Návrh na revokaci usnesení
Přílohy:
- návrh TAJ. na revokaci usnesení RM č. 1166 ze dne 26.10.2015
Usnesení č. 1220
Rada města ruší usnesení č. 1166 ze dne 26.10.2015, kterým stanovila navýšení počtu
pracovních míst asistentů prevence kriminality z důvodu, že přijaté usnesení bylo
pouze jednou z variant řešení, a tudíž po přijatém předchozím usnesení č. 1165 je
duplicitní.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 30.11.2015

14. Žádosti o poskytnutí dotace
Přílohy:

a) žádost Centra české historie, o.p.s. Praha 6 ze dne 26.09.2015
b) žádost za osadní výbor Lipka ze dne 06.11.2015

Usnesení č. 1221
Rada města rozhodla poskytnout dotaci ve výši 1.000 Kč Centru české historie, o.p.s.,
Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6, který požádal o dotaci na výrobu pamětní
desky určené Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům, vyhnaných po
roce 1938 Henleinovci z našeho pohraničí. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady
města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.3.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 16.11.2015
Usnesení č. 1222
Rada města rozhodla poskytnout dotaci ve výši 3.000 Kč Blance Kramářové, Lipka 30,
385 01 Vimperk, na úhradu nákladů při pořádání Mikulášské besídky na Lipce, která se
uskuteční dne 05.12.2015. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města
požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.12.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 16.11.2015

15. Návrh smlouvy o poskytování reklamní činnosti
Přílohy:

- návrh smlouvy o poskytování reklamní činnosti na pořízení měřícího přístroje
na analýzu alkoholu při dechové zkoušce pro potřeby MěP Vimperk, návrh S,
přílohy

Usnesení č. 1223
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování reklamní činnosti se společností
ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice a poskytovatelem
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, na pořízení měřícího přístroje na
analýzu alkoholu při dechové zkoušce pro potřeby Městské policie Vimperk, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 16.11.2015

16. Různé
R1) Jednání s Mgr. Jitkou Schneiderovou o možnostech koncepčního řešení formou územní
studie nebo architektonické soutěže veřejného prostranství ulic 1. máje a Pivovarská
a navazujícího ostatního veřejného prostranství – bez usnesení

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starostka:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Jiří Cais

