Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.05.2016
Přítomni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří
Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava
Mgr. Irena Malotová, PR a propagace
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Filip Takáč, referent odboru VÚP
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Chvostová, referentka odboru HB

Cais,

Ing.

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

Kontrola usnesení
Záležitosti odboru investic a údržby
Pozemky
Bytové záležitosti
Výjimky z OZV města Vimperk č. 1/2010
Žádosti o poskytnutí individuální dotace
Různé

Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 09.05.2016

Usnesení č. 517
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky

Bohumil

Petrášek,

2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) návrh smlouvy o dílo – administrace žádosti o dotaci ze SFŽP na akci
„Odvodnění sportovního areálu ve Vimperku“, záznam o předběžné řídící
kontrole – odloženo
b) veřejné zakázka „Vimperk, ulice K Rokli čp. 494, čp. 495 a čp. 496 a ulice
Luční čp. 498, čp. 499 a čp. 500 – výměna balkonů“ – protokol o posouzení
kvalifikace
c) veřejné zakázka „Vimperk, ulice K Rokli čp. 494, čp. 495 a čp. 496 a ulice
Luční čp. 498, čp. 499 a čp. 500 – výměna balkonů“ – zpráva o posouzení
a hodnocení nabídek

Usnesení č. 518
Rada města na základě protokolu o posouzení kvalifikace, který pořídila hodnotící
komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vimperk, ulice K Rokli
č. p. 494, č. p. 495 a č. p. 496 a ulice Luční č. p. 498, č. p. 499 a č. p. 500 – výměna
balkonů“, rozhodla vyloučit uchazeče Jiří Hajna – Kovojih, Hospříz 68, 377 01 Jindřichův
Hradec, IČO: 41895681 z účasti v zadávacím řízení.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.05.2016
Usnesení č. 519
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vimperk,
ulice K Rokli č. p. 494, č. p. 495 a č. p. 496 a ulice Luční č. p. 498, č. p. 499 a č. p. 500 –
výměna balkonů“, rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Ocelové
konstrukce s. r. o., U Pily 591, 370 01 České Budějovice, IČO: 25153595, jehož nabídka
byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.05.2016

3. Pozemky
Přílohy:

a) změna technického řešení stavby „Vimperk: Nad Stadionem – přeložka kab.
NN“ – žádost společnosti Energosítě Prachatice ze dne 05.05.2016, snímek
mapy se zákresem, nové trasy, návrh nové smlouvy včetně souhlasu s realizací
úprav na stávajícím energetickém zařízení distribuční soustavy, návrh odboru
HB
b) návrh smlouvy o souhlasu s údržbou sedimentační přehrážky na
Pravětínském potoce na pozemku města – emailová žádost LČR ze dne
09.05.2016, návrh smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) prodloužení teplovodu ulice Smetanova, Klostermannova a Palackého ve
Vimperku – zásah do pozemků města – žádost Energie AG ze dne 04.05.2016,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) žádost o souhlas s oplocením pronajaté části pozemku v k. ú. Vimperk –,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 520
Rada města souhlasí s navrženou změnou trasy nového zemního kabelového vedení
NN v rámci stavby “Vimperk: Nad Stadionem – přeložka kab. NN“ dle předložené žádosti
spol. společnosti Energosítě Prachatice, sdružení projektantů ze dne 05.05.2016. Rada
města dále pověřuje starostku města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030024790/001 schválenou usnesením RM č. 274 ze dne
14.03.2016, jejíž přílohou bude zákres nového technického řešení této stavby.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2016
Usnesení č. 521
Rada města rozhodla uzavřít se státním podnikem Lesy České republiky, s. p., Správa
toků - oblast povodí Vltavy, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové dle
předloženého návrhu smlouvu, která řeší souhlas města Vimperk jakožto vlastníka
parcely KN č. 745 v k. ú. Pravětín s údržbou sedimentační přehrážky na Pravětínském
potoce nacházející se částečně na tomto pozemku města, která bude provedena
správcem tohoto toku. Rada města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2016
Usnesení č. 522
Rada města v zastoupení vlastníka pozemků v ulicích Smetanova, Klostermannova
a Palackého ve Vimperku souhlasí se záměrem společnosti Energie AG Teplo Vimperk,
s. r. o. ohledně realizace stavby prodloužení teplovodu v těchto ulicích a ukládá odboru
hospodářskému a bytovému připravit návrh budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene se zapracováním podmínek města dle vyjádření odborů IÚ a ŽP.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2016
Usnesení č. 523
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku KN č. 1225/99 v k. ú.
Vimperk, jeho části propachtované za účelem jeho údržby, a individuálního
zahrádkaření, chovu drobného domácího zvířectva souhlasí dle předloženého návrhu
s jeho oplocením za předpokladu, že toto oplocení bude odsouhlaseno odborem
výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk. Souhlas je vydáván investoru stavby,
nájemcům (pachtýřům) pozemku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2016

4. Bytové záležitosti
Přílohy:

a) žádost ze dne 29.04.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 500
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 02.05.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 427
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 27.04.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. Čelakovského čp. 19
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) doporučení odboru SV na přidělení bytu v DPS ve Vimperku, hlášenka
volného bytu, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 06.05.2016 o souhlas k podnájmu bytu v ul. Pivovarská čp.
317 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB

Usnesení č. 524
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve
Vimperku, do 31.05.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.05.2016
Usnesení č. 525
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová 427 ve
Vimperku do 31.05.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.05.2016
Usnesení č. 526
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Čelakovského 402
ve Vimperku, do 31.05.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.05.2016
Usnesení č. 527
Rada města rozhodla na základě doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Vimperk uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Sklářská čp. 399 ve Vimperku a to na
dobu určitou s platností od 23.05.2016 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 23.05.2016

Usnesení č. 528
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu v ulici Pivovarská čp.
317, Vimperk, , a to na dobu určitou s platností od 01.06.2016 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 23.05.2016

5. Výjimky z OZV města Vimperk č. 1/2010
Přílohy:

- žádost ze dne 09.05.2016

Usnesení č. 529
Rada města rozhodla udělit výjimku z OZV města Vimperk č. 1/2010 v platném znění pro
akci Koncert Šísl band dne 27.05.2016 od 22.00 hod. do 28.05.2016 do 03.00 hod. a od
28.05.2016 od 22.00 hod. do 29.05.2016 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 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.05.2016

6. Žádosti o poskytnutí individuální dotace
Přílohy:

a) žádost ZŠ TGM Vimperk ze dne 11.05.2016
b) žádost Českomoravské myslivecké jednoty z. s. ze dne 11.05.2016
c) žádost TJ Šumavan Vimperk – oddílu stolního tenisu ze dne 11.05.2016
d) žádost Osadního výboru Lipka ze dne 16.05.2016

Usnesení č. 530
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 10.000 Kč ZŠ TGM 1. máje
Vimperk, na účast v republikovém finále hokejbalu, které se uskuteční dne 24.05.2016
v Pardubicích. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje
předložit vyúčtování dotace do 30.06.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 31.05.2016
Usnesení č. 531
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 4.000 Kč Českomoravské
myslivecké jednotě z. s. – Okresnímu mysliveckému spolku, Starokasárenská 192
Prachatice, na pořádání chovatelské přehlídky trofejí 2016 ve dnech 09.05.2016 15.05.2016. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje
předložit vyúčtování dotace do 30.06.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 31.05.2016

Usnesení č. 532
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 2.500 Kč TJ Šumavan
Vimperk na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním 15. ročníku turnaje
stolního tenisu „O Zlatou vánočku“, který se uskuteční dne 17.12.2016. Dotace bude
poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do
31.12.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 31.05.2016
Usnesení č. 533
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 2.500 Kč Osadnímu výboru
Lipka, zastoupený předsedkyní Blankou Kramářovou, na odměny pro děti při organizaci
6. ročníku MDD na Lipce, který se bude konat dne 04.06.2016. Dotace bude poskytnuta
z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.07.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 31.05.2016

7. Různé
R1) Výzva k podání nabídky „Územní studie – veřejná prostranství Vimperk – ul. 1. máje
a ul. Pivovarská“
Přílohy:

- veřejná výzva, krycí list, zadání ÚS

Usnesení č. 534
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014
„Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ (dále jen „směrnice“) zadat
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Územní studie – Veřejná prostranství
Vimperk - ul. 1. máje a ul. Pivovarská“ postupem dle čl. V. směrnice.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 31.05.2016
Usnesení č. 535
Rada města jmenuje hodnotící komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Územní studie – Veřejná prostranství Vimperk - ul. 1. máje a ul. Pivovarská“ ve složení:
členové komise: Ing. Jiří Cais, Ing. Filip Takáč, Ing. Josef Kotál, Marie Hrušková, Petr
Nový, Ing. Michal Janče, Ing. arch. Miroslav Vodák, Karel Harazim, Jitka Schneiderová.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 31.05.2016

Zapsala:
Starostka:
Člen rady:

Bc. Renata Samohejlová
Ing. Jaroslava Martanová
Stanislav Hlava

