Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 07.03.2016
Přítomni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří
Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Mgr. Irena Malotová, propagace a PR
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Vladislav Oliwa, KO

Cais,

Ing.

Bohumil

Petrášek,

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Pozemky
3. Bytové záležitosti a nebytové prostory
4. Návrh smlouvy o nájmu kompostéru
5. Záležitosti odboru investic a údržby
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
7. Schválení účetních závěrek roku 2015
8. Zápis z jednání DR společnosti Městské služby Vimperk s. r. o.
9. Návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie
10. Veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech
místních komunikací
11. Veřejná zakázka – dodávka osobního automobilu pro odbor výstavby a územního
plánování
12. Zápis ze zasedání sportovní komise
13. 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 29.02.2016

Usnesení č. 233
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 29.02.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky
2. Pozemky
Přílohy:
a) směna pozemků v k. ú. Vimperk – žádost ze dne 22.12.2016, snímek mapy se
zákresem, kopie GP, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB
b) pronájem části pozemku v k. ú. Vimperk – kopie zveřejněného záměru č. 5/4/16, žádost
ze dne 27.02.2016, snímek mapy se zákresem, vzorová NS, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 24.02.2016 o udělení souhlasu s výstavbou kanalizační přípojky pro dům
čp. 163 v ul. Nádražní, snímek mapy se zákresem, návrh smlouvy, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 18.02.2016 a žádost ze dne 24.02.2016 o odprodej pozemků v k. ú.
Skláře, vyjádření odborů VÚP a IÚ, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
e) nabídka Povodí Vltavy, s. p. ze dne 29.02.016 na převod některých pozemků v k. ú.
Vimperk městu Vimperk, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
f) oznámení solečnostti E.ON Distribuce, a. s. ze dne 29.02.2016 o kácení, okleštění větví
a náletových dřevin podél elektrického vedení v k. ú. Solná Lhota a v k. ú. Arnoštka,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
Usnesení č. 234
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny částí pozemku vedeného
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, tam označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1725/1 – trvalý
travní porost, její části dle geometrického plánu č. 2331-8/2016 označené jako nově
vzniklá parcela parc. č. 1725/13 – trvalý travní porost o výměře 388 m2 a nově vzniklá
parcela parc. č. 1725/14 – trvalý travní porost o výměře 63 m2, z majetku města
Vimperk, za část pozemku v k. ú. Vimperka na listu vlastnictví č. 893 označený jako
parcela katastru nemovitostí KN č. 1724 – ostatní plocha, neplodná půda, její část dle
téhož geometrického plánu označená jako nově vzniklá parcela parc. č. 1724 – ostatní
plocha, neplodná půda o výměře 451 m2. Z důvodu že směňované pozemky jsou
výměrově totožné, jsou v územním plánu zařazeny do ploch se stejným využitím
a mají dle znaleckého posudku č. 3922/2016 stejnou hodnotu (cenu v místě a čase
obvyklou 20 Kč/m2), bude směna provedena bez doplatku. Náklady spojené
s převodem směňovaných nemovitostí tj. náklady na geodetické dělení a ocenění
pozemků a poplatek za vklad do katastru nemovitostí ponesou obě strany směny
každá jednou polovinou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.03.2016
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Usnesení č. 235
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 KN č. 232 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 60 m2, za účelem přístupu k domu čp. 620 v Pivovarské ulici, údržby a sečení
pozemku. Nájemní smlouva bude uzavřena od 15.03.2016 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 100 Kč/rok. Rada města pověřuje
starostku města podpisem této nájemní smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.03.2016
Usnesení č. 236
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků KN č. 972/5 – ostatní
plocha, jiná plocha o celkové výměře 480 m2 a KN č. 981/38 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o celkové výměře 2827 m2 a dále pak jako vlastníka kanalizačního řadu
vedoucího v uvedených parcelách v k. ú. Vimperk souhlasí s připojením kanalizační
přípojky domu čp. 163 v Nádražní ulici ve Vimperku na městský řad a vedením této
přípojky přes části dotčených pozemků města Vimperk v rozsahu dle předloženého
návrhu za předpokladu, že připojení bude projednáno se správcem těchto sítí (spol.
ČEVAK, a. s.) a odborem VÚP MěÚ Vimperk (stavební úřad) a budou dodrženy
podmínky stanovené městem Vimperk. Souhlas je vydáván investoru stavby tj.
vlastníkům bytového domu čp. 163 v Nádražní ulici.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.03.2016
Usnesení č. 237
Rada města rozhodla uzavřít s vlastníky bytového domu čp. 163 v Nádražní ulici
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení kanalizační
přípojky k bytovému domu čp. 163 postaveného na pozemku KN č. 965 v k. ú.
Vimperk, v pozemcích parcel KN č. 972/5 – ostatní plocha, jiná plocha o celkové
výměře 480 m2 a KN č. 981/38 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře
2827 m2 zapsaných 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, podle přiloženého situačního zákresu. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou a to úplatně za jednorázovou cenu stanovenou znaleckým posudkem v době
před zápisem věcného břemene do katastru nemovitostí. Rada města pověřuje
starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.03.2016
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Usnesení č. 238
Rada města rozhodla nakládat s parcelami katastru nemovitostí KN č. 21/4 – trvalý
travní porost, KN č. 21/5 – trvalý travní porost, KN č. 21/7 – trvalý travní porost, KN č.
25/1 – ostatní plocha, jiná plocha, KN č. 25/2 – ostatní plocha, jiná plocha, KN č. 463/2
– ostatní plocha, neplodná půda a KN č. 572/1 – ostatní plocha, neplodná půda v k.ú.
Skláře u Vimperka, dle předloženého návrhu ve smyslu jejich prodeje a pověřuje
odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru prodeje tj.
zajištění ocenění a geodetické rozdělení pozemků.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2016
Usnesení č. 239
Rada města se seznámila s návrhem státního podniku Povodí Vltavy, závodu Horní
Vltava o převodu pozemků městu Vimperk ze dne 29.02.2016 a souhlasí s odkoupením
pozemků KN č. 802/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2, KN
č. 806/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 104 m2 a KN č. 819/6 - ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 747 m2 v k. ú. Vimperk. Rada města dále doporučuje
odkoupit i pozemek KN č. 1956/11 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 164
m2 nacházející se v areálu kotelny. Rada města pověřuje odbor hospodářský a bytový
přípravou tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu města.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 02.05.2016
Usnesení č. 240
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků KN č. 550, KN č. 401/1,
KN č. 403/15 a KN č. 525 v k. ú. Solná Lhota a KN č. 285 v k. ú. Arnoštka souhlasí
s provedením kácení, okleštění větví a náletových dřevin podél elektrického vedení na
těchto pozemcích na náklady provozovatele distribuční soustavy prostřednictvím
jejich zástupce tj. společností Skanska Facility, s. r. o. Dřevní hmota bude odstraněna
zástupcem provozovatele na kopice mimo ochranná pásma.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.03.2016
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3. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 12.02.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 435 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 18.02.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 495 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 22.02.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 358 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 10.02.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. SNP č. 461 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 24.02.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. Sklářská čp. 129 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 29.02.2016 o souhlas k podnájmu bytu v Hrabicích čp. 65 vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
g) opětovná žádost ze dne 26.02.2016 o zřízení etážového topení, vyjádření MěSD, kopie
usnesení RM č. 1367 ze dne 14.12.2015, návrh odboru HB
h) návrh MěSD na jmenování hodnotící komise pro výběrová řízení na opravy bytového
fondu, návrh odboru HB
i) žádost BH-Nemocnice a. s. Vimperk ze dne 17.02.2016 o souhlas se stavební úpravou
s přílohami, vyjádření MěSD, návrh odboru HB, doplnění žádosti ze dne 02.03.2016
Usnesení č. 241
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 435 ve
Vimperku, na dobu určitou s platností od 08.03.2016 do 31.08.2016. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,44 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.03.2016
Usnesení č. 242
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve
Vimperku, do 31.03.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.03.2016
Usnesení č. 243
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 458 ve
Vimperku, do 31.03.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.03.2016
Usnesení č. 244
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici SNP čp. 461 ve
Vimperku, do 31.03.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.03.2016
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Usnesení č. 245
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Sklářská čp. 129
ve Vimperku do 30.04.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.03.2016
Usnesení č. 246
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu v Hrabicích čp. 65, dle
předloženého návrhu a to na dobu určitou s platností od 15.03.2016 do 31.12.2016 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 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.03.2016
Usnesení č. 247
Rada města nadále trvá na svém usnesení č. 1367 ze zasedání rady města ze dne
14.12.2015, kterým rozhodla o zajištění změny způsobu vytápění na náklady nájemce
mimo zdroje tepla.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.03.2016
Usnesení č. 248
Rada města rozhodla jmenovat pro rok 2016 Ing. Jiřího Caise, Martinu Malíkovou, Ing.
Petra Bednarčíka, Ing. Michala Janče a Mgr. Karla Střelečka členy hodnotící komise,
která plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a zvláštní komise pro
posouzení prokázání splnění kvalifikace dodavatele a členy Valné hromady MěSD, s. r.
o. Vimperk náhradníky členů hodnotící komise pro zadávací řízení na veřejné zakázky
spojené se správou majetku města Vimperk na opravy bytového fondu zajišťované
MěSD, s. r. o. Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.03.2016
Usnesení č. 249
Rada města souhlasí s úpravami prostor sloužící k podnikání v 2. NP v objektu čp.
332 v Pivovarské ulici ve Vimperku dle předloženého návrhu (změna dispozice
prostor) na vlastní náklady (nájemce BH-Nemocnice Vimperk, a. s., Pivovarská čp. 158
Vimperk). Rada města upozorňuje nájemce na nutnost spolupráce v uvedené
záležitosti s MěSD, s. r. o. Vimperk. Nájemce si zajistí souhlas se změnou účelu
užívání v souladu s platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.03.2016
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4. Návrh smlouvy o nájmu kompostéru
Přílohy:

- návrh smlouvy o nájmu kompostéru

Usnesení č. 250
Rada města souhlasí se zněním návrhu Smlouvy o nájmu kompostéru uzavírané mezi
pronajímatelem: městem Vimperk, se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a
nájemcem: občanem s trvalým pobytem ve Vimperku nebo jeho osadách a pověřuje
starostku města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 29.03.2016
5. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) veřejná zakázka „Vimperk, ulice Boubínská čp. 17 – oprava komunikace“ – zadávací
dokumentace
b) výběrové řízení „ZŠ Vimperk, Smetanova ulice, Vimperk – rekonstrukce sociálních
zařízení a zdravotních instalací – PD“ – zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, návrh
smlouvy o dílo
c) akce „Okružní křižovatak na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny – chodníky“ – návrh
smlouvy o dílo, protokol o předběžné řídící kontrole, cenová nabídka – odloženo
d) veřejná zakázka „Vimperk, ulice K Rokli čp. 494, čp. 495 a čp. 496 a ulice Luční čp. 498,
čp. 499 a čp. 500 – výměna balkonů“ – výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
e) veřejná zakázka „Vimperk, ulice Krátká čp. 125 a ulice Sklářská čp. 129 – výměna oken“
– výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
f) ústní informace o jednání se společností ENVI-PUR s. r. o. – bez usnesení
Usnesení č. 251
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 dle článku V. zadat
zakázku "Vimperk, ulice Boubínská u č. p. 17 - oprava komunikace".
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 23.03.2016
Usnesení č. 252
Rada města na základě vyhodnocení došlých nabídek na realizaci akce „ZŠ Vimperk,
Smetanova ulice, Vimperk - rekonstrukce sociálních zařízení a zdravotních instalací PD“ rozhodla přidělit zakázku uchazeči RAVAL PROJEKT v. o. s., Houškova 16, 326 00
PLZEŇ, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2016
Usnesení č. 253
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce „ZŠ
Vimperk, Smetanova ulice, Vimperk - rekonstrukce sociálních zařízení a zdravotních
instalací - PD“, mezi městem Vimperk a společností RAVAL PROJEKT v. o. s.,
Houškova 16, 326 00 PLZEŇ, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2016
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Usnesení č. 254
Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Vimperk, ulice K Rokli čp. 494, čp. 495 a čp. 496 a ulice Luční čp. 498, čp. 499 a čp.
500 – výměna balkonů“ dle předloženého návrhu a pověřuje Městskou správu domů,
s. r. o. její realizací.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.04.2016
Usnesení č. 255
Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Vimperk, ulice Krátká čp. 125 a ulice Sklářská čp. 129 – výměna oken“ dle
předloženého návrhu a pověřuje Městskou správu domů, s. r. o. její realizací.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.04.2016
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) jmenování členů konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele ZŠ Vimperk a souhlas
s účastí odborníků s hlasem poradním
b) poskytnutí výjimky z OZV města Vimperk č. 1/2010
c) návrh smlouvy o reklamní spolupráci se společností E.ON ČR, s. r. o. s přílohou
Usnesení č. 256
Rada města jmenuje konkurzní komisi pro konkurz na funkci ředitele ZŠ Vimperk,
Smetanova 405, okres Prachatice ve složení:
Ing. Jiří Cais
předseda komise, zástupce zřizovatele
Ing. Karel Hudeček
zástupce zřizovatele
Jana Palmová
zástupce Krajského úřadu
Mgr. Stanislav Mauric
odborník v oblasti státní správy ve školství
Mgr. Michal Kolafa
pedagogický pracovník školy
Ing. Jana Kotyzová
školní inspektorka
Mgr. Jan Heřta
člen školské rady
a souhlasí s účastí odborníků s hlasem poradním Mgr. Pavlem Dvořákem a PhDr.
Milošem Benešem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 11.03.2016
Usnesení č. 257
Rada města rozhodla udělit výjimku v souladu s čl. VI. odst. 3 OZV města Vimperk č.
1/2010 v platném znění, panu Vladimíru Pilnému, pro pořádání hudební produkce na
akci k 10 letům existence vimperské kapely G-rock, která se uskuteční dne 6. 8. 2016
ve venkovním areálu KD Cihelna Vimperk. Výjimka je udělena od 06.08.2016 od 22:00
hodin do 07.08.2016 do 01:00 hodin. 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 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 06.08.2016
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Usnesení č. 258
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o reklamní spolupráci se společností E.ON
Česká republika, s.r.o., týkající se zajištění reklamy a propagace společnosti v rámci
15. ročníku festivalu NaturVision, a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 21.03.2016
7. Schválení účetních závěrek roku 2015
Přílohy:
a) závěrka roku 2015 příspěvkové organizace ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres
Prachatice – Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015, Příloha k účetní závěrce
včetně komentáře a návrhu rozdělení výsledku hospodaření, Protokol o schválení účetní
závěrky, návrh KO
b) závěrka roku 2015 příspěvkové organizace MŠ Vimperk, 1. máje 180 – Rozvaha a
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015, Příloha účetní závěrky, návrh na rozdělení výsledku
hospodaření, Protokol o schválení účetní závěrky, návrh KO
Usnesení č. 259
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Vimperk,
Smetanova 405, okres Prachatice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, ZŠ Smetanova, KO, termín do 21.03.2016
Usnesení č. 260
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola,
Vimperk, 1. máje 180 příspěvková organizace sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, MŠ 1. máje, KO, termín do 21.03.2016
8. Zápis z jednání DR společnosti Městské služby Vimperk s. r. o.
Přílohy:

- návrh Ing. Petráška, zápis ze dne 26.02.2016 s přílohami (Zpráva o
hospodaření firmy v roce 2015 – dílčí, Zpráva o hospodaření firmy v roce 2015
– srovnávací tabulka, Přehled pořízení DHM v roce 2015, Výkaz zisku a ztrát
k 31.12.2015 – předběžný)

Usnesení č. 261
Rada města bere na vědomí zápis z jednání DR společnosti Městské služby Vimperk
s. r. o. ze dne 26.02.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 07.03.2016
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9. Návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie – odloženo na jednání
RM 14.03.2016
Přílohy:

- návrh MěP, návrh prodloužení veřejnoprávní smlouvy s obcí Horní Vltavice

10. Veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech
místních komunikací
Přílohy:

a) návrh smlouvy s obcí Kubova Huť
b) návrh smlouvy s městysem Strážný
c) návrh smlouvy s obcí Horní Vltavice
d) návrh smlouvy s obcí Vacov

Usnesení č. 262
Rada města rozhodla uzavřít veřejnoprávní smlouvu na úseku výkonu speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi městem Vimperk a obcí
Kubova Huť dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 15.03.2016
Usnesení č. 263
Rada města rozhodla uzavřít veřejnoprávní smlouvu na úseku výkonu speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi městem Vimperk a městysem
Strážný dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 15.03.2016
Usnesení č. 264
Rada města rozhodla uzavřít veřejnoprávní smlouvu na úseku výkonu speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi městem Vimperk a obcí Horní
Vltavice dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 15.03.2016
Usnesení č. 265
Rada města rozhodla uzavřít veřejnoprávní smlouvu na úseku výkonu speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi městem Vimperk a obcí Vacov
dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 15.03.2016

10

11. Veřejná zakázka – dodávka osobního automobilu pro odbor výstavby a územního
plánování
Přílohy:

- návrh tajemníka, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek s přílohami,
návrh kupní smlouvy, nabídka spotřebitelského úvěru

Usnesení č. 266
Rada města rozhodla na základě posouzení a hodnocení nabídek jmenovanou komisí,
že nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení k veřejné zakázce „Město Vimperk dodávka osobního automobilu pro odbor výstavby a územního plánování“ předložila
společnost Autoservis Šrachta s.r.o. Písecká 513, 386 01 Strakonice, IČO 0194234.
Rada města pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy mezi městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a společností Autoservis Šrachta s.r.o.
Písecká 513, 386 01 Strakonice o dodávce osobního automobilu pro odbor výstavby a
územního plánování podle předloženého návrhu. Finanční prostředky na koupi vozidla
budou řešeny formou rozpočtového opatření z rezervy rozpočtu města na rok 2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 15.04.2016
12. Zápis ze zasedání sportovní komise
Přílohy:
- zápis ze dne 03.03.2016, návrh tajemníka
Usnesení č. 267
Rada města projednala zápis sportovní komise ze dne 03.03.2016 a doporučuje
zastupitelstvu města schválit výši navržených příspěvků pro sportovní kluby na
podporu sportu tak, jak je navrhla sportovní komise.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, SK, termín do 15.04.2016
13. Různé
R1) Žádost o poskytnutí individuální dotace
Přílohy:

- žádost SK HC Vimperk ze dne 24.02.2016

Usnesení č. 268
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 10.000 Kč Sportovnímu
klubu HC Vimperk, 1. máje 321 Vimperk, na účast žáků 8. tříd na Mistrovství ČR
v Přerově. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje
předložit vyúčtování dotace do 31.05.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 14.03.2016
Zapsala:
Starostka:
Člen rady:

Bc. Renata Samohejlová
Ing. Jaroslava Martanová
Ing. Karel Hudeček
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