Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 20.06.2016
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Ing. Bohumil
Petrášek,
Stanislav Hlava
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Mgr. Zdeněk Kuncl, vedoucí odboru ŠK

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru investic a údržby
3. Pozemky
4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
5. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
6. Návrh dodatku č. 1 k pojistné smlouvě na havarijní pojištění vozidel
7. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Záchytné kotce Vimperk“
8. Udělení peněžitého daru pro Mgr. Zdeňka Říhu
9. Ceník služeb Městské knihovny Vimperk
10. Žádost o udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy
11. 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 13.06.2016

Usnesení č. 634
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.06.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky

2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo na služby „Vimperk, ulice Hřbitovní –
rekonstrukce komunikace – projektové práce“, žádost o prodloužení termínu ze
dne 13.06.2016, návrh odboru IÚ
b) informace – předložení postupu při nakládání obce s opuštěnými vozidly –
autovraky – odloženo na jednání RM dne 27.06.2016

Usnesení č. 635
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka
na služby "Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce" mezi
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a firmou GK Plavec-Michalec,
Geodetická kancelář s. r. o., Budovcova 2 530, 397 01 Písek, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 04.07.2016

3. Pozemky
Přílohy:

a) žádost spol. RENO Šumava, a. s. ze dne 13.06.2016 o stanovistko
k připravované částečné uzavírce v Nádražní ulici ve Vimperku v důsledku
stavby rekonstrukce kanalizace, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) žádost o převod kanalizačního řadu do majetku města vedoucího Zámeckou
alejí ve Vimperku, rozhodnutí č. j. 310/41456/2016, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
c) žádost ze dne 13.06.2016 o umístění vodovodní přípojky k zahradě na
parcele parc. č. 1830/83 v k. ú. Vimperk, snímek mapy se zákresem, návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, návrh odboru HB
d) vyjádření spol. Energie AG Teplo Vimperk, s. r. o. ze dne 01.06.2016
k výstavbě kogenerační jednotky v kotelně CZT – zásah do pozemků města,
návrh smlouvy, snímek mapy s zákresem, podmínky města, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 13.06.2016 o dočasné uskladnění balíku sena na pozemku
města KN č. 1452 v k. ú. Vimperk, snímek mapy se zákresem, fotografie, návrh
odboru HB
f) žádost ze dne 13.06.2016 o vyjádření žádosti o změnu územního rozhodnutí
o umístění stavby „Komunikace a inženýrské sítě Vimperk III – lokalita Za
Vrchem – výstavba RD“, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 636
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka místní komunikace v ulici
Nádražní ve Vimperku na parcele KN č. 981/38 v k. ú. Vimperk bere na vědomí
a
souhlasí s předloženým návrhem částečné uzavírky této ulice v důsledku realizace
stavby rekonstrukce kanalizace pro budoucí kruhovou křižovatku v období od
27.06.2016 do 22.07.2016, zaslaným společností Reno Šumava a. s. zastupující
investora stavby spol. STRABAG, a. s., PJ Prachatice, se sídlem Vodňanská 333,
Prachatice.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016

Usnesení č. 637
Rada města se seznámila s rozhodnutím Národního památkového ústavu
č.j. 310/41456/2016 o nepotřebnosti majetku státu tj. kanalizačního řadu vedoucího
Zámeckou alejí ze zámku Vimperk a napojujícího se v ulici Hřbitovní ve Vimperku
a rozhodla tento materiál předložit k projednání Zastupitestvu města Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.09.2016
Usnesení č. 638
Rada města v zastoupení vlastníka pozemku KN č. 1830/105 v k. ú. Vimperk souhlasí
s připojením vodovodní přípojky na městský řad a vedením této přípojky přes část
tohoto pozemku k parcele KN č. 1830/83, v rozsahu dle předloženého návrhu a za
předpokladu, že po provedení prací bude pozemek města uveden do původního stavu,
připojení bude projednáno se správcem těchto sítí (spol. ČEVAK, a. s.) a odborem VÚP
MěÚ Vimperk (stavební úřad). Souhlas je vydáván investorům stavby.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2016
Usnesení č. 639
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení plánované vodovodní
přípojky pro parcelu KN č. 1830/83 v jejich vlastnictví do pozemku města Vimperk
parcely KN č. 1830/105 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001,
podle přiloženého snímku katastrální mapy. Podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné
břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým
posudkem navýšenou o DPH a to po dokončení a zaměření stavby.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2016
Usnesení č. 640
Rada města rozhodla uzavřít se společností Energie AG Teplo Vimperk, s. r. o., se
sídlem 1. máje 637, Vimperk dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívající v uložení nového
zemního vedení plynovodu v rámci stavby „Instalace KGJ TEDOM CENTO T 200 do
kotelny Energie AG Teplo Vimperk, s. r. o., 1. máje 637, 385 01 Vimperk“ 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, vedených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 1956/1 a KN č. 1956/7
podle přiloženého snímku katastrální mapy a to za předpokladu, že po provedení
stavebních prací budou pozemky města uvedeny do původního stavu a budou
dodrženy podmínky stanovené městem Vimperk. Podmínkou uzavření smlouvy je, že
věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým
posudkem navýšenou o DPH a to po dokončení a zaměření stavby. Rada města pověřuje
starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2016

Usnesení č. 641
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku vedeného jako parcela
katastru nemovitostí KN č. 1452 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
o celkové výměře 1082 m2 v k. ú. Vimperk rozhodla nevyhovět žádosti o dočasném
uskladnění balíku sena na tomto pozemku z důvodu, že tento pozemek je zařazen do
veřejného prostranství města a slouží jako přístupová cesta k zahrádkářské kolonii nad
ulicí Žižkova.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2016
Usnesení č. 642
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku vedeného jako parcela
katastru nemovitostí KN č. 1979/1 – trvalý travní porost v k. ú. Vimperk a dotčeného níže
uvedenou stavbou, souhlasí se změnou č. 1 plánované stavby „Komunikace
a inženýrské sítě Vimperk III – lokalita Za Vrchem“ dle předložené dokumentace
ke změně územního rozhodnutí o umístění stavby. Tato změna řeší jiné technické
uspořádání plánované základní technické vybavenosti v této lokalitě v návaznosti na
schválenou územní studii „Homolka sever + jih“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2016

4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:

a) zápis z bytové komise ze dne 14.06.2016, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 30.05.2016 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová
čp. 424 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost ze dne 06.06.2016 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Pod
Pekárnou čp. 591 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Karla Weise čp. 396 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
e) žádost ze dne 08.06.2016 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul.
Čelakovského čp. 402 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
f) žádost ze dne 08.06.2016 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Luční
čp. 500 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
g) žádost ze dne 08.06.2016 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. K Rokli
čp. 495 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
h) žádost ze dne 08.06.2016 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová
čp. 458 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
i) žádost ze dne 13.06.2016 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová
čp. 434 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
j) žádost ze dne 13.06.2016 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová
čp. 435 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
k) žádost ze dne 13.06.2016 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. K Rokli
čp. 496 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
l) žádost ze dne 24.02.2016 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Luční
čp. 498 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
m) žádost spol. ROHDE&SCHWARZ závod Vimperk, s. r. o. ze dne 09.06.2016
o ukončení nájemního vztahu k bytu v ul. 1. máje čp. 194 ve Vimperku,
vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB

n) žádost ze dne 13.06.2016 o uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. K. Weise
čp. 396 ve Vimperku, kopie § 2279 oz., návrh odboru HB
o) žádost ze dne 08.06.2016 o souhlas s užíváním bytu v ul. K Rokli čp. 495 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
p) žádost ze dne 08.06.2016 o ukončení nájmu prostor sloužících k podnikání
dohodou v objektu čpve Výškovicích, č. prostor 301, návrh odboru HB
q) předložení přílohy č. 1 ke Smlouvě o umístění zařízení společností
STARNET, s. r. o., České Budějovice, návrh odboru HB – odloženo
Usnesení č. 643
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Karla Weise čp. 393 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 01.07.2016 do 31.07.2017. Nájemné je stanoveno ve výši
35,55 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016
Usnesení č. 644
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Čelakovského čp. 402 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou s platností od 01.07.2016 do 31.07.2017. Nájemné je stanoveno ve výši
35,55 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016
Usnesení č. 645
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Mírová čp. 427 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou s platností od 01.07.2016 do 31.07.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 35,55
Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016
Usnesení č. 646
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 424 ve
Vimperku, do 31.12.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016
Usnesení č. 647
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou
čp. 591 ve Vimperku do 30.06.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016

Usnesení č. 648
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Karla Weise čp. 396
ve Vimperku do 30.06.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016
Usnesení č. 649
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Čelakovského čp. 402 ve
Vimperku a to na dobu určitou s platností od 01.07.2016 do 30.06.2017. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,55 Kč/1m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016
Usnesení č. 650
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve
Vimperku, do 30.06.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016
Usnesení č. 651
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku
a to na dobu určitou s platností od 01.07.2016 do 30.06.2017. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,55 Kč/1m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016
Usnesení č. 652
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 458
Vimperku, do 30.06.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016
Usnesení č. 653
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 434 ve Vimperku
a to na dobu určitou s platností od 01. 07. 2016 do 30.06.2017. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,55 Kč/1m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016

Usnesení č. 654
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 435 ve
Vimperku, do 30.06.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016
Usnesení č. 655
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 496 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 21.06.2016 do 31.12.2016. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,55 Kč/1m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016
Usnesení č. 656
Rada města rozhodla žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu nevyhovět, pro
dluhy váznoucí na bytě. Dále rada města vyzývá nájemníka k vyklizení a předání bytu
nejpozději do 31.07.2016. Pokud nedojde k vyklizení a předání bytu v ulici Luční čp. 498
do uvedeného termínu, podá město Vimperk žalobu na vyklizení bytu k příslušnému
soudu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016
Usnesení č. 657
Rada města souhlasí s ukončením nájemního vztahu k bytu v ulici 1. máje čp. 194 ve
Vimperku se společností ROHDE&SCHWARZ závod Vimperk, s. r. o., Špidrova 49,
Vimperk, dohodou, ke dni 30.06.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016
Usnesení č. 658
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici 1. máje čp. 194 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 01.07.2016 do 30.06.2017. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,55 Kč/1m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016
Usnesení č. 659
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu v ulici Karla Weise čp. 396
ve Vimperkuv souladu s § 2279/2 občanského zákoníku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016

Usnesení č. 660
Rada města trvá na podané žalobě o vyklizení bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016
Usnesení č. 661
Rada města souhlasí s ukončením nájmu prostor sloužících k podnikání č. 301 –
objektu čp. 12 ve Výškovicích, dohodou, ke dni 31.08.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.06.2016

5. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

a) žádost SHŠ Berit o. s. ze dne 09.06.2016 o užití znaku města Vimperk
b) žádost SHŠ Berit o. s. ze dne 09.06.2016 o udělení souhlasu výjimky pro
prodloužení doby nočního klidu
c) žádost ze dne 09.06.2016 o udělení výjimky z OZV města Vimperk č. 1/2010
d) žádost ze dne 09.06.2016 o udělení výjimky z OZV města Vimperk č. 1/2010
e) žádost MŠ Vimperk, 1. máje 180 ze dne 03.06.2016 o udělení výjimky z počtu
dětí ve třídách pro školní rok 2016/2017
f) podání informace od odboru ŠK o provedené inspekci a kontrole ČŠI
v Mateřské škole Vimperk, Klostermannova 365

Usnesení č. 662
Rada města souhlasí s užitím znaku města Vimperk na propagačních a informačních
materiálech multižánrového festivalu Vimperský Frňák 2016.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 24.06.2016
Usnesení č. 663
Rada města rozhodla udělit výjimku z OZV Města Vimperk č. 1/2010 v platném znění SHŠ
Berit o. s., pro rockový koncert pořádaný v souvislosti s akcí Vimperský Frňák dne
15.07.2016 od 22:00 hod. do 0:00 hod. a dne 16.07.2016 od 22:00 hod. do 0:00 hod. Rada
města upozorňuje žadatele na povinnost dodržení příslušných hlukových limitů
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 Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 24.06.2016

Usnesení č. 664
Rada města rozhodla udělit výjimku z OZV Města Vimperk č. 1/2010 v platném znění pro
akci Šumavské slavnosti piva dne 23.07.2016 od 22:00 hod. do 24.07.2016 do 01:30 hod.
Rada města upozorňuje žadatele na povinnost dodržení příslušných hlukových limitů
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 Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 24.06.2016
Usnesení č. 665
Rada města rozhodla udělit výjimku z OZV Města Vimperk č. 1/2010 v platném znění pro
akci DJ Keri - DJ Lukas dne 08.07.2016 od 22:00 hod. do 00:00 hod. Rada města
upozorňuje žadatele na povinnost dodržení příslušných hlukových limitů 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 Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 24.06.2016
Usnesení č. 666
Rada města uděluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Vimperk, 1. máje
180, okr. Prachatice v souladu s § 23 odst. 3, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) takto: v II. a III. třídě pracoviště 1. máje 180 na 28 dětí. Výjimka se uděluje na
období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.08.2016
Usnesení č. 667
Rada města bere na vědomí výsledky inspekční činnosti a kontroly provedené
v Mateřské škole Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 24.06.2016

6. Návrh dodatku č. 1 k pojistné smlouvě na havarijní pojištění vozidel
Přílohy:

- návrh dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 2269175435

Usnesení č. 668
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k pojistné smlouvě na havarijní pojištění
vozidel města Vimperk číslo 2269175435 s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Templová
747, Praha 1, dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.06.2016

7. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Záchytné kotce Vimperk“
Přílohy:

- návrh smlouvy o poskytnutí dotace č. SD/OEZI/1660/16

Usnesení č. 669
Rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o poskytnutí dotace SD/OEZI/1660/16, reg.
č. 424-01-08/16“ na projekt „Záchytné kotce Vimperk“ na podporu činnosti útulků pro
zvířata v roce 2016 ve výši 19.000 Kč mezi městem Vimperk, se sídlem Steinbrenerova
6, 385 17 Vimperk a poskytovatelem grantu Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 15.07.2016

8. Udělení peněžitého daru pro Mgr. Zdeňka Říhu
Přílohy:

- návrh na udělení peněžitého daru

Usnesení č. 670
Rada města v souladu s ust. § 85 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, uděluje
peněžitý dar, dle přeloženého návrhu, Mgr. Zdeňkovi Říhovi – řediteli Základní školy,
Smetanova 405, Vimperk, jako ocenění jeho dlouhodobé pracovní činnosti ve funkci
ředitele školy u příležitosti jeho odchodu do starobního důchodu. Rada města pověřuje
finanční odbor přípravou rozpočtového opatření ve smyslu tohoto rozhodnutí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, FO, termín do 30.06.2016

9. Ceník služeb Městské knihovny Vimperk – odloženo na jednání RM 27.06.2016
Přílohy:

- ceník služeb

10. Žádost o udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy
Přílohy:

- žádost Krajského úřadu Jč kraje ze dne 16.06.2016 o udělení licence
k provozování veřejné linkové dopravy na linku 390210 Tábor – Bernartice –
Písek – Strakonice – Vimperk – Kvilda

Usnesení č. 671
Rada města souhlasí s udělením licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy
na lince 390210 Tábor – Bernartice – Písek – Strakonice – Vimperk – Kvilda. Žádost
o udělení licence podal dopravce COMETT PLUS, spol. s r. o., Chýnovská 2115, 390 02
Tábor, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 24.06.2016

11. Různé
R1) Návrh dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 190NO5/32
Přílohy:

- e-mailové sdělení Státního pozemkového úřadu ze dne 17.06.2016, návrh
dodatku č. 3, snímek mapy se zákresem

Usnesení č. 672
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu dodatek č. 3 k nájemní smlouvě
č. 190N05/32 uzavřené mezi městem Vimperk a Českou republikou – Státním
pozemkovým úřadem ze dne 20.10.2005, jehož předmětem je navýšení nájemného
z původních 100 Kč/rok na 200 Kč/rok dle nových vnitřních předpisů SPÚ, a to
s účinností od 01.10.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2016

R2) Žádost o udělení výjimky z OZV města Vimperk č. 1/2010
Přílohy:

- žádost ZUŠ Vimperk ze dne 14.06.2016 o udělení výjimky z OZV č. 1/2010

Usnesení č. 673
Rada města rozhodla udělit výjimku z OZV Města Vimperk č. 1/2010 v platném znění ZUŠ
Vimperk, pro noční koncert dechového orchestru ZUŠ Vimperk na vimperském zámku
dne 24.06.2016 od 22:00 hod. do 00:00 hod.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 28.06.2016

Zapsala:

Petra Láchová

Starostka:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Bohumil Petrášek

