Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 09.01.2017
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel
Hudeček
Stanislav Hlava
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Mgr. Irena Malotová, PR a propagace
Jaroslav Pulkrábek, ředitel MěKS Vimperk
Mgr. Zdeněk Kuncl, vedoucí odboru ŠK
Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí FO
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Lenka Švecová, referentka odboru ŠK
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Jírovcová, referentka odboru HB

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru finančního
3. Bytové záležitosti a nebytové prostory
4. Pozemky
5. Pověření k výkonu opatrovnictví
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
7. Žádost o podporu čtvrtého ročníku běžeckého závodu VLTAVA RUN 2017
8. Žádost o přidělení dotace
9. Návrh darovací smlouvy o převodu movitých věcí
10. Různé

Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
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1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 28.12.2016

Usnesení č. 1
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 28.12.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky
2. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:
a) návrh FO na rozpočtová opatření
b) informace o materiálech, které budou předkládány do ZM 23.01.2017 – bez usnesení
Usnesení č. 2
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2016 dle předloženého návrhu:
- zvýšení objemu rozpočtu na celkovou částku 216.758 tis. Kč (RO č. 50).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 13.01.2017
3. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 09.12.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. Sklářská čp. 399 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 05.12.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 500 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 12.12.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. Čelakovského čp. 404 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 12.12.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. K. Weise čp. 394 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 19.12.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. SNP čp. 462 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 14.12.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 499 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 22.12.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. Čelakovského čp. 404 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 22.12.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 496 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
i) žádost spolku Box Club Vimperk ze dne 23.12.2016 o pronájem NP v ul. Nad Stadionem
čp. 199 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB – odloženo na jednání RM
16.01.2017
j) žádost nájemců prostor sloužících k podnikání v čp. 3 v ul. 1. máje Vimperk, čp. 74 v ul.
1. máje Vimperk a čp. 144 v ul. 1. máje Vimperk, ze dne 27.12.2016 o poskytnutí slevy
z nájemného ve výši 30 % na další roky, vyjádření MěSD, přehled plateb, kopie usnesení
RM č. 74 ze dne 19.1.2015
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Usnesení č. 3
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Sklářská čp. 399 ve
Vimperku, a to na dobu neurčitou s platností od 01.02.2017. 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 16.01.2017
Usnesení č. 4
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve Vimperku,
3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 01.02.2017.
Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 35,55 Kč/m2.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.01.2017
Usnesení č. 5
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytuv ulici Čelakovského čp.
404 ve Vimperku, do 31.01.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.01.2017
Usnesení č. 6
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Karla Weise čp. 394
ve Vimperku do 31.01.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.01.2017
Usnesení č. 7
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici SNP čp. 462 ve
Vimperku do 30.06.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.01.2017
Usnesení č. 8
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 499 ve
Vimperku, do 31.01.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.01.2017
Usnesení č. 9
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Čelakovského čp.
404 ve Vimperku do 31.01.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.01.2017
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Usnesení č. 10
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici K Rokli čp. 496 ve
Vimperku, do 31.08.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.01.2017
Usnesení č. 11
Rada města rozhodla poskytnout slevu ve výši 30 % v prostorech sloužících k podnikání
v domech čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku, čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku a čp. 144
v ulici 1. máje ve Vimperku, s platností od 01.01.2017 do 31.12.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.01.2017
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4. Pozemky
Přílohy:
a) majetkoprávní vypořádání pozemků v Družstevní ulici – stavba nového chodníku - snímek
mapy se zákresem, kopie GP, dopis odboru HB ze dne 15.11.2016, vyjádření KÚ Jč kraje
ze dne 02.01.2017, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB
b) návrh dodatku ke smlouvě o možnosti provést stavbu na cizím pozemku – žádost ze dne
30.12.2016, snímek mapy se zákresem, návrh dodatku č. 1, kopie smlouvy ze dne
09.09.2016, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 08.12.2016 o pronájem pozemků k zahrádkaření v ul. Nad Stadionem,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) informace o předkládaných materiálech odborem HB do ZM 23.01.2017 – bez usnesení
Usnesení č. 12
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků vedených u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
pro obec Vimperk a k. ú. Boubská, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam
označených jako:
• parcela katastru nemovitostí KN č. 890/48 – ostatní plocha, jiná plocha, její část
oddělená geometrickým plánem č. 220-200/2016 vedená nově jako její díl „e“
o výměře 72 m2,
• parcela katastru nemovitostí KN č. 890/54 – trvalý travní porost, její část oddělená
geometrickým plánem č. 220-200/2016 vedená nově jako její díl „f“ o výměře 64
m2,
• parcela katastru nemovitostí KN č. 890/71 – ostatní plocha, jiná plocha, její část
oddělená geometrickým plánem č. 220-200/2016 vedená nově jako její díl „g“
o výměře 10 m2,
z majetku města Vimperk, za část parcely katastru nemovitostí KN č. 946/1 – ostatní
plocha, silnice oddělenou geometrickým plánem č. 220-200/2016 vedenou nově jako její
díl „d“ o výměře 629 m2 v k. ú. Boubská, na listu vlastnictví č. 60 a dále za část parcely
katastru nemovitostí KN č. 1198/7 – ostatní plocha, silnice oddělenou geometrickým
plánem č. 2379-226/2016 vedenou nově jako její díl „a“ o výměře 42 m2 v k. ú. Vimperk,
na listu vlastnictví č. 60 vše z majetku Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu
1952/2, České Budějovice s právem hospodaření pro Správu a údržba silnic
Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice. Směna pozemků
bude provedena bez doplatku kupní ceny. Obě strany uhradí polovinu nákladů
spojených s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí (tj. každý 500 Kč).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2017
Usnesení č. 13
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu dodatek č. 1 smlouvy o možnosti
provést stavbu na cizím pozemku uzavřené dne 09.09.2016, jehož předmětem je krom
již odsouhlaseného vybudování nového zásobovacího schodiště z cesty za restaurací
Vodník i nově vybudování plotu v zadní části restaurace, který zamezí přístup z cesty
na střechu restaurace, a to na části pozemku města vedeného v k. ú. Vimperk jako
parcela katastru nemovitostí KN č. 1770 – ostatní plocha, ostatní komunikace, když
trvalý zábor bude činit nově celkem 13 m2 (schodiště 3,5 m2 a oplocení 9,5 m2). Rada
města pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku č. 1.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2017
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Usnesení č. 14
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pachtu částí pozemků 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, označených jako parcely
katastru nemovitostí KN č. 571/1 – trvalý travní porost, KN č. 571/2 – trvalý travní porost,
KN č. 572/1 – zahrada a KN č. 572/2 – zahrada o celkové výměře 770 m2, za účelem
údržby pozemků a individuálního zahrádkaření. Pachtovní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 2 Kč/m2/rok.
Pozemek bude propachtován vlastníku stavby bez čp./če. – jiná stavba na pozemku KN
č. 2671, neboť je součástí této zahrady.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2017
5. Pověření k výkonu opatrovnictví
Přílohy:

- pověření k výkonu opatrovnictví, rozsudek Okresního soudu v Prachaticích ze
dne 09.11.2016, návrh odboru SV

Usnesení č. 15
Rada města pověřuje Michaelu Kunešovou, DiS., pracovnici odboru sociálních věcí a
zdravotnictví Městského úřadu Vimperk k výkonu činností, které souvisejí s výkonem
opatrovnictví pana M.J., toho času BH - Nemocnice Vimperk, a. s., Pivovarská 158,
Vimperk v souladu s rozsudkem OS Prachatice čj. 23 P 125/2015-160, PM 21.12.2016.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 15.01.2017

Usnesení č. 16
Rada města pověřuje Annu Chytrovou, DiS., pracovnici odboru sociálních věcí a
zdravotnictví Městského úřadu Vimperk k výkonu činností, které souvisejí s výkonem
opatrovnictví pana M.J., toho času BH - Nemocnice Vimperk, a. s., Pivovarská 158,
Vimperk v souladu s rozsudkem OS Prachatice čj. 23 P 125/2015-160, PM 21.12.2016.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 15.01.2017
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) návrh Pravidel pro poskytování propagačních předmětů města Vimperk
b) informace - materiály, které odbor bude předkládat k projednání ZM 23.01.2017 – bez
usnesení
Usnesení č. 17
Rada města schvaluje Pravidla pro poskytování propagačních předmětů města
Vimperk.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 15.01.2017
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7. Žádost o podporu čtvrtého ročníku běžeckého závodu VLTAVA RUN 2017
Přílohy:

- žádost společnosti TOP4RUNNING, s. r. o. ze dne 04.01.2017

Usnesení č. 18
Rada města rozhodla poskytnout záštitu nad čtvrtým ročníkem běžeckého závodu
VLTAVA RUN, který se uskuteční 13.05.2017 – 14.05.2017 přes osadu Michlova Huť a
Lipka, společnosti TOP4RUNNING s. r. o., Poděbradská 186/56, Praha 9. Zároveň rada
města souhlasí s použitím znaku města v propagačních materiálech běžeckého závodu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, odbor ŠK, termín do 15.01.2017
8. Žádost o přidělení dotace
Přílohy:

- žádost ZŠ TGM Vimperk ze dne 19.12.2017

Usnesení č. 19
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 2.000 Kč ZŠ TGM 1. máje
268 Vimperk, na účast v krajském kole florbalu, které se uskuteční 10.01.2017 v Kaplici.
Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování dotace do 28.02.2017.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 15.01.2017

9. Návrh darovací smlouvy o převodu movitých věcí
Přílohy:

- návrh darovací smlouvy s Jč krajem za účelem materiálního vybavení JPO III,
návrh tajemníka

Usnesení č. 20
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi Jihočeským krajem České
Budějovice a městem Vimperk, jejímž předmětem je darování 1 ks tabletu Samsung
Galaxy Tab 10.1 SM-585 a 2 ks přenosné radiostanice analogové DMR II Motorola DP
2400e dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 15.01.2017
10. Různé
R1) Informace - Přehled uzavřených mimopracovních dohod za IV. čtvrtletí 2016 – bez
usnesení
R2) Jednání o ceně vstupného na městský ples a o samotné organizaci plesu. Bez
usnesení.
R3) Informace o materiálech, které předkládá odbor IÚ a tajemník k projednání ZM
23.1.2007. Bez usnesení.
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R4) Žádost o změnu posypového materiálu pro zimní údržbu komunikace
Přílohy:

- zápis z osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesánov a Modlenice ze dne
10.12.2016 doručený 20.12.2016 pod čj. MUVPK-KS 28604/16

Usnesení č. 21
Rada města souhlasí, na základě žádosti osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesánov
a Modlenice, se změnou materiálu užívaného pro zimní údržbu komunikace od Sušické
ul. přes Cejsice a Křesánov z posypu drtí na posyp solí.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 13.01.2017
R5) Informace – kontrola plnění usnesení ZM ze dne 12.12.2016 – bez usnesení.
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starostka:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Bohumil Petrášek
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