Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 31.10.2016
Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Bohumil Petrášek

Hosté:

Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk
Renata Lešková, referentka odboru ŠK
Petra Hrušková, pracovnice TIS
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Žádost o ukončení provozu Minimuzea Zlaté stezky
3. Návrh žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví města
Vimperk
4. Pozemky
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
6. Záležitosti odboru investic a údržby
7. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
8. Žádosti o poskytnutí dotace
9. Různé

Hlasování o programu: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček).
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 24.10.2016

Usnesení č. 1084
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 24.10.2016.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky

2. Žádost o ukončení provozu Minimuzea Zlaté stezky
Přílohy:

- návrh odboru ŠK na ukončení provozu Minimuzea Zlaté stezky, vyjádření
vedení SZ Vimperk o převzetí expozice Vimperské větve Zlaté stezky,
inventurní soupis, výpůjčka svěřených předmětů pro expozici

Usnesení č. 1085
Rada města rozhodla ukončit provoz Minimuzea Vimperské větve Zlaté stezky v čp. 8
na náměstí Svobody ve Vimperku ke dni 31.12.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.11.2016
Usnesení č. 1086
Rada města rozhodla podpořit přemístění současné zápůjčky v majetku Jihočeského
muzea z Minimuzea Zlaté stezky do prostor SZ Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.11.2016
Usnesení č. 1087
Rada města rozhodla zaslat žádost Jihočeskému kraji o bezplatné převedení majetku
Prachatického muzea, konkrétně kovaných mříží vstupů do sklepních prostor čp. 8
náměstí Svobody a odvlhčovacího systému Hydrodry v souvislosti s ukončením
projektu „1000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami“, dílčího projektu
„Odvlhčení Minimuzea Zlaté stezky“ do majetku Města Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.11.2016
Usnesení č. 1088
Rada města bere na vědomí využití sklepních prostor čp. 8 náměstí Svobody pro
interaktivní únikovou hru STEINBRENER.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.11.2016

3. Návrh žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví města
Vimperk
Přílohy:

- návrh žádosti odboru ŽP o pokácení dřevin – za Detvou, Boubínská, alej
absolventů, zámek, Křesánov.

Usnesení č. 1089
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve
vlastnictví města Vimperk dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.03.2017
4. Pozemky
Přílohy:
a) žádost ze dne 14.10.2016 o souhlas s umístěním dřevěného kontejneru na pozemku
2522/66, snímek mapy se zákresem, fotografie, vyjádření osadního výboru ze dne
25.10.2016, návrh odboru HB
b) žádost spol. Elektroinvest Strakonice, s. r. o. ze dne 11.10.2016 o souhlas v souvislosti
s projektovou přípravou stavby „Klášterec-kabel NN,“, návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 25.10.2016 o darování, prodej poškozeného movitého majetku – vybavení
bývalých kasáren U Sloupů, vyjádření MěSD, s. r. o., fotografie, návrh odboru HB
d) žádost spol. ARANEA NETWORK, a. s. ze dne 26.10.2016 o vyjádření k umístění nového
optického kabelu v Sušické ul. – CETIM a. s., vyjádření a podmínky OIÚ, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
Usnesení č. 1090
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku KN č. 2522/66 – ostatní
plocha v k. ú. Vimperk (propachtovaných 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 k ustájení domácích zvířat v době
špatných povětrnostních podmínek a k uložení krmiva na části tohoto pozemku, a to za
předpokladu, že umístění této stavby bude projednáno s odborem výstavby a územního
plánování MěÚ Vimperk (stavební úřad). Souhlas je vydáván investoru stavby a pachtýři
pozemku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.11.2016

Usnesení č. 1091
Rada města mění své usnesení č. 908 ze dne 12.09.2016 tak, že v důsledku nového
technického řešení plánované stavby „Klášterec – kabel NN,“ rozhodla uzavřít se
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
dle předloženého návrhu novou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030033554/004 povahou osobní služebnosti energetického vedení,
spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN a kabelové skříně v rámci
stavby „Klášterec – kabel NN,“ 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. Klášterec u Vimperka na LV č. 10001,
vedených jako parcela katastru nemovitostí KN č. 654 a KN č. 661/4, podle přiloženého
snímku katastrální mapy a to za předpokladu, dodržení podmínek stanovených městem
Vimperk, které budou nedílnou součástí této smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy je,
že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za smluvní jednorázovou cenu ve výši 10.000
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 10.11.2016
Usnesení č. 1092
Rada města rozhodla darovat poškozený movitý majetek - vybavení bývalých kasáren
U Sloupů tj. 4 ks lehátek, 2x vojenská skládací židle, 1x skládací postel, 10 x matrace na
postel, 1x trezor bez klíčů a výukové prospekty armády, za účelem sběratelství
vojenského vybavení. Rada města pověřuje hospodářský a bytový odbor přípravou
darovací smlouvy a samotným předáním uvedených movitých věci. Rada města
pověřuje starostku města podpisem darovací smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.11.2016
Usnesení č. 1093
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka stavby chodníků na pozemku KN
č. 2642/1 a pozemku KN č. 638/1, vše v k. ú. Vimperk v ulici Sušická, nemá námitek
k realizaci stavby označené jako „PVDSL5C E08 C VIMP33 OK“ dle předloženého
návrhu společnosti ARANEA NETWORK, a. s., se sídlem Štěrboholská 1404/104, Praha
10, jejímž investorem je společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., a to za
předpokladu, že po dokončení stavby budou dotčené nemovitosti města uklizeny
a uvedeny do původního stavu a budou dodrženy veškeré stanovené podmínky města
(odboru investic a údržby MěÚ Vimperk) pro tuto stavbu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.11.2016

5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) informace o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu ke dni 30.09.2016
b) žádost ze dne 03.08.2016 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová čp. 434 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost ze dne 11.10.2016 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Luční čp. 500 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost ze dne 24.10.2016 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová čp. 408 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
e) žádost ze dne 26.10.2016 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 25.10.2016 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. SNP čp. 461 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
g) žádost ze dne 24.10.2016 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Pod Pekárnou čp.
591 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
h) žádost ze dne 26.10.2016 o souhlas s úhradou dluhu dle dohody ve splátkách na
nájemném bytu v ul. Mírová čp. 434 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru
HB
Usnesení č. 1094
Rada města bere na vědomí informace o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu ke
dni 30.09.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.11.2016
Usnesení č. 1095
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 434 ve Vimperku,
a to na dobu určitou s platností od 01.11.2016 do 30.04.2017. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,55 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.11.2016
Usnesení č. 1096
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve Vimperku,
a to na dobu neurčitou s platností od 01.12.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 35,55
Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.11.2016
Usnesení č. 1097
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 408 ve Vimperku
a to na dobu neurčitou s platností od 01.12.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 35,55
Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.11.2016

Usnesení č. 1098
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Čelakovského čp.
402 ve Vimperku, do 30.11.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.11.2016
Usnesení č. 1099
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici SNP čp. 461 ve Vimperku,
a to na dobu určitou s platností od 01.12.2016 do 30.11.2017. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,55 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.11.2016
Usnesení č. 1100
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
591 ve Vimperku, do 30.11.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.11.2016
Usnesení č. 1101
Rada města souhlasí s úhradou dluhu na nájemném a plnění za užívání bytu ve výši 31
460 Kč, který vznikl na bytě v ulici Mírová čp. 434 ve Vimperku, formou měsíčních
splátek ve výši 2.000 Kč. Dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do 15.11.2016.
Rada města dále upozorňuje nájemce bytu, že nájemní vztah k uvedenému bytu nebude
prodloužen, pokud dluh včetně úroků nebude v plné výši uhrazen.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 07.11.2016

6. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) návrh plánu údržby pro rok 2016/2017 – odloženo na RM 07.11.2016
b) předložení zprávy o hodnocení nabídek na stavební práce „Vimperk,
Klostermannova čp. 367 – výměna oken a výloh“

ulice

Usnesení č. 1102
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vimperk, ulice Klostermannova čp. 367 –
výměna oken a výloh“, rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči
Window Holding a. s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěSD, s. r. o., termín do 30.11.2016

7. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Přílohy:
a) žádost Portus Prachatice, o. p. s. ze dne 26.02.2016 o poskytnutí dotace na projekt
Spolufinancování aktivit, návrh odboru SV
b) žádost KreBul, o. p. s. ze dne 08.06.2016 o poskytnutí dotace na projekt Občanská
poradna Prachatice – detašované pracoviště Vimperk, návrh odboru SV
Usnesení č. 1103
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ve výši 5.000 Kč organizaci Portus Prachatice, o. p. s., na projekt
Spolufinancování aktivit Portus Prachatice, o. p. s.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 30.11.2016
Usnesení č. 1104
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ve výši 7.000 Kč organizaci KreBul, o. p. s. Prachatice, na projekt
Občanská poradna Prachatice - detašované pracoviště VIMPERK.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 30.11.2016
8. Žádosti o poskytnutí dotace
Přílohy:
a) návrh na poskytnutí finančního daru ZŠ TGM Vimperk – skupině mažoretek Klapeto –
seniorky za reprezentaci města Vimperk na MS v mažoretkovém sportu v Praze 2016,
návrh na poskytnutí finančního daru Barboře Havlíčkové za reprezentaci města Vimperk
na světovém poháru v běhu do vrchu, na MS v běhu do vrchu a za účast na světové zimní
olympiádě mládeže YOG 2016 v Lillehammeru.
b) žádost Spolku Slunečnice o poskytnutí dotace ze dne 27.09.2016 o poskytnutí dotace na
zřízení edukační a rehabilitační místnosti v prostorách objektu 1. máje 74 ve Vimperku
c) žádost Silvie Chalupné ze dne 14.10.2016 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů závodů
ve sportovní gymnastice – memoriál Jarky Landové
Usnesení č. 1105
Rada města rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 5.000 Kč ZŠ TGM Vimperk,
skupině mažoretek Klapeto – seniorky, za reprezentaci města Vimperk na MS
v mažoretkovém sportu v Praze 2016. Finanční dar bude poskytnut z kapitoly rady
města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 05.11.2016

Usnesení č. 1106
Rada města rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 5.000 Kč Barboře Havlíčkové,
Purkártova 588, Vimperk, za reprezentaci města Vimperk na světovém poháru v běhu
do vrchu, na MS v běhu do vrchu a za účast na světové zimní olympiádě mládeže YOG
2016 v Lillehammeru. Finanční dar bude poskytnut z kapitoly rady města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 05.11.2016
Usnesení č. 1107
Rada města rozhodla podpořit Spolek Slunečnice, 1. máje 74, Vimperk ve zřízení
edukační a rehabilitační místnosti formou výmalby vypůjčeného prostoru a položením
nové podlahové krytiny a pověřuje Městskou správu domů s. r. o. jejich provedením.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, MěSD, s. r. o., termín do 26.11.2016
Usnesení č. 1108
Rada města rozhodla poskytnout dotaci ve výši 5.000 Kč Silvii Chalupné, Mírová 425,
Vimperk na částečnou úhradu nákladů závodů ve sportovní gymnastice – memoriál
Jarky Landové, které se uskuteční dne 26.11.2016. Dotace bude poskytnuta z kapitoly
rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 15.12.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, MěSD, s. r. o., termín do 04.11.2016
9. Různé
R1) Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění zařízení ze dne 11.07.2011
Přílohy:

- návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění zařízení ze dne 11.07.2011 se
společností STARNET, s. r. o., České Budějovice – předkládá MS, materiál
předložený odborem HB na RM dne 20.06.2016 „Příloha ke Smlouvě o umístění
zařízení“

Usnesení č. 1109
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění zařízení ze dne
11.07.2011 mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a společností
STARNET, s. r. o., Žižkova čp. 226/3, 370 01 České Budějovice, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.11.2016
Oprava tiskové chyby:
Žádost odboru HB o opravu tiskové chyby v usnesení č. 1030 ze zasedání RM ze dne
17.10.2016 ve smyslu opravy č. bytu z č. 25 na č. 23.
Zapsala:

Petra Láchová

Starostka:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Karel Hudeček

