Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 06.03.2017
Přítomni:
Hosté:

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

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
4. Zápis z jednání kulturní komise
5. Územní studie veřejného prostranství vybraných lokalit ORP Vimperk – rozhodnutí o
výběru dodavatele
6. Bytové záležitosti a nebytové prostory
7. Pozemky
8. Záležitosti odboru investic a údržby
9. Žádost o vyjádření k provozování mezinárodní autobusové linky 000013 Praha (CZ) –
Passau (D)
10. Žádost o poskytnutí individuální dotace
11. 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 27.02.2017

Usnesení č. 207
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 27.02.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky
2. Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 208
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu:
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 12.000 Kč (RO č. 8).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 09.03.2017
3. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Přílohy:
a) opatrovnictví– pověření pro Michaelu Kunešovou, DiS., kopie usnesení Okresního soudu
v Prachaticích č. j. 23 Nc 271/2016 - 42
b) opatrovnictví– pověření pro Annu Chytrovou, DiS.
c) žádost Svazu tělesně postižených v ČR z. s. ze dne 30.01.0217 o poskytnutí dotace
Usnesení č. 209
Rada města pověřuje výkonem opatrovnictví pana S.F., referentku odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Michaelu Kunešovou, Dis. a to v rozsahu rozsudku Okresního
soudu v Prachaticích č. j. 23 Nc 271/2016 – 42. Rada města pověřuje starostku vydáním
pověření pro jmenovanou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 10.03.2017
Usnesení č. 210
Rada města pověřuje výkonem opatrovnictví pana S.F., referentku odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Annu Chytrovou, Dis. a to v rozsahu rozsudku Okresního soudu
v Prachaticích č .j. 23 Nc 271/2016 – 42. Rada města pověřuje starostku vydáním
pověření pro jmenovanou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 10.03.2017
Usnesení č. 211
Rada města rozhodla poskytnout finanční dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a
zdravotnictví ve výši 10.000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR z. s., místní organizaci
Vimperk, na zajištění volnočasových aktivit členů organizace.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 10.03.2017
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4. Zápis z jednání kulturní komise
Přílohy:

- zápis ze dne 20.02.2017 s návrhy na přidělení dotací

Usnesení č. 212
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 20.02.2017 a
rozhodla přidělit individuální dotace z rozpočtu města takto:
• Stifterovu pošumavskému železničnímu spolku Vimperk, zastoupeného panem
Vladislavem Šlégrem, jednatelem spolku, ve výši 30.000 Kč, na částečnou
úhradu nákladů souvisejících s akcí Silvestrovské jízdy zvláštních vlaků 2017,
• Dechovému orchestru ZUŠ Vimperk, z. s., zastoupenému panem Mgr. Pavlem
Vališem, DiS., členem výboru, ve výši 10.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů
souvisejících s dovybavením členů dechového orchestru ZUŠ Vimperk
oblečením (trička, košile, kravaty, saka),
• Základní umělecké škole Vimperk, zastoupené panem Mgr. Pavlem Vališem, DiS.,
ředitelem ZUŠ, ve výši 2.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů pronájmu prostor
vimperského zámku souvisejících s pořádáním Nočního koncertu dechového
orchestru ZUŠ Vimperk, dne 23.06.2017,
• Základní umělecké škole Vimperk, zastoupené panem Mgr. Pavlem Vališem, DiS.,
ředitelem ZUŠ, ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů pronájmu KD
„Cihelna“ souvisejících s pořádáním Adventního koncertu, dne 17.12.2017,
• Základní umělecké škole Vimperk, zastoupené panem Mgr. Pavlem Vališem, DiS.,
ředitelem ZUŠ, ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících
s ročníkovou výstavou žáků výtvarného oboru ZUŠ Vimperk a studentů
Akademie a kultury, vzdělávání III. věku Vimperk,
• Základní umělecké škole Vimperk, zastoupené panem Mgr. Pavlem Vališem, DiS.,
ředitelem ZUŠ, ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících
s nákupem nových kostýmů pro žáky tanečního oboru.
• Kurzy Vimperk o. s., zastoupené paní Hanou Daňhovou, ve výši 10.000 Kč, na
částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním akce Letní kurzy žesťů
2017 ve dnech 01.07.2017 – 09.07.2017,
• Kavárně Ve Skále, zastoupené paní Mgr. Jitkou Kováříkovou, ve výši 5.000 Kč,
na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořízením technického vybavení
pro pořádání malých kulturních akcí – dataprojektor,
• MISSION Vimperk, z. s., zastoupeném panem Michalem Pluščenkem, předsedou
spolku, ve výši 20.000 Kč, na částečnou úhradu technického zajištění (pronájem
pódia, ozvučení a osvětlení, pronájem mobilního oplocení) související
s pořádáním Majálesu Vimperk ve dnech 16.05.2017 – 20.05.2017 v areálu letního
divadla,
• Radě ZŠ TGM Vimperk, z. s., zastoupené paní Mgr. Dagmar Rückerovou, ve výši
5.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s organizací Plesu
dechovky a mažoretek, dne 18.03.2017,
• Radě ZŠ TGM Vimperk, z. s., zastoupené paní Mgr. Dagmar Rückerovou, vedoucí
souboru mažoretek, ve výši 20.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů
souvisejících s účastí souborů mažoretek Klapeto ZŠ TGM Vimperk (skupiny
seniorky, kadetky, littlekadetky), na soutěžích v mažoretkovém sportu,
• SHŠ Artegu, zastoupeném panem Zdeňkem Sonákem, členem soboru, ve výši
20.000 Kč na částečnou úhradu nákladu souvisejících s pořádáním akce Bitva na
Winterbergu VII,
• SHŠ Artegu, zastoupeném panem Zdeňkem Sonákem, členem soboru, ve výši
6.000 Kč na částečnou úhradu nákladu souvisejících s obnovou a pořízením
vybavení na ohňovou show,
• Sboru dobrovolných hasičů Výškovice, zastoupeném panem Petrem Krejsou,
kulturním referentem, ve výši 10.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů
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•

•

•

souvisejících s pořádáním těchto kulturních akcí: Oslava MDŽ, Dětský den,
Mikulášská besídka, Masopustní průvod,
Radě rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické Vimperk,
zastoupené paní Terezou Fleischmannovou, zástupkyní třídy, ve výši 5.000 Kč,
na částečnou úhradu nájmu prostor KD „Cihelna“ dne 25.11.2017 v rámci konání
maturitního plesu třídy 4.A,
Skupině historického šermu Berit, o. s., zastoupeného panem Janem Švehlou,
předsedou SHŠ Berit, o. s., ve výši 20.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů
souvisejících s pořádáním akce Vimperský Frňák (multižánrový festival) dne
21.07.2017 – 23.07.2017,
Osadnímu výboru Lipka, zastoupeném paní Blankou Kramářovou, předsedkyní
osadního výboru, ve výši 10.000 Kč, na částečnou úhradu nákladu souvisejících
s pořádáním těchto kulturních akcí: Den dětí, Mikulášská besídka.

Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KK, FO, termín do 31.03.2017
5. Územní studie veřejného prostranství vybraných lokalit ORP Vimperk – rozhodnutí o
výběru dodavatele
Přílohy:

- návrh odboru VÚP, zpráva o hodnocení nabídek

Usnesení č. 213
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise na veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby "Územní studie veřejného prostranství vybraných
lokalit ORP Vimperk" rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi Ars
Fabrica, s. r. o., se sídlem Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4 - IČ 264 93 225, jehož nabídka
byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 20.03.2017
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6. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:

a) zápis z jednání bytové komise ze dne 06.03.2017 s návrhy na přidělení bytů
b) žádost ze dne 22.02.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 435
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 23.02.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou čp.
592 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 27.02.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 432
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 21.02.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 499
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 16.02.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 430
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 26.01.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 431
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 07.02.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 499
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost ze dne 24.02.2017 o prodloužení nájmu k obytné místnosti v ul.
Pivovarská čp. 322 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
j) žádost ze dne 22.02.2017 o souhlas s úhradou dluhu na poplatcích a úrocích
z prodlení z dlužného nájemného z bytu ve Výškovicích čp. 17, vyjádření a
výpočet sankčního poplatku MěSD, návrh odboru HB
k) žádost ze dne 22.02.2017 o souhlas s ukončením nájmu prostor sloužících
k podnikání, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
l) žádost SŠ a ZŠ Vimperk ze dne 23.02.2017 o výpůjčku prostor č. 308 v čp.
199 v ul. Nad Stadionem Vimperk vyjádření MěSD, návrh odboru HB

Usnesení č. 214
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu ulici Mírová čp. 432 ve Vimperku, garsoniéra,. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou s platností od 15.03.2017 do 31.08.2017. 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 13.03.2017
Usnesení č. 215
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu čv ulici Mírová čp. 425 ve Vimperku, 1 + 1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 15.03.2017 do 31.03.2018. Nájemné je stanoveno ve výši
35,55 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Bytv Hrabicích čp. 65 předá nájemník městu Vimperk nejpozději 31.03.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.03.2017
Usnesení č. 216
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku, 2 + 0. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou s platností od 15.03.2017 do 31.12.2017. 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 13.03.2017
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Usnesení č. 217
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 435 ve
Vimperku, do 31.03.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.03.2017
Usnesení č. 218
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
592 ve Vimperku do 22.03.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.03.2017
Usnesení č. 219
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 432 ve Vimperku
a to na dobu určitou s platností od 15.03.2017 do 28.02.2018. 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 13.03.2017
Usnesení č. 220
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 499 ve
Vimperku, do 31.03.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.03.2017
Usnesení č. 221
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve
Vimperku do 31.03.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.03.2017
Usnesení č. 222
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 431 ve Vimperku,
a to na dobu určitou s platností od 07.03.2017 do 31.10.2017. 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 13.03.2017
Usnesení č. 223
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku,
a to na dobu určitou s platností od 07.03.2017 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 13.03.2017
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Usnesení č. 224
Rada města nesouhlasí s uzavřením smlouvy o ubytování k obytné místnosti
v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku a vyzývá uživatelku bytu k vyklizení a předání
obytné místnosti nejpozději do 31.03.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.03.2017
Usnesení č. 225
Rada města souhlasí s úhradou dluhu na poplatcích a úrocích z prodlení ve výši 38
102,80 Kč, které vznikly z dlužného nájemného na bytě ve Výškovicích čp. 17, formou
měsíční splátek ve výši 2 500 Kč. Dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do
31.03.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.03.2017
Usnesení č. 226
Rada města souhlasí s ukončením nájemního vztahu k prostorům sloužící k podnikání
v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku - č. 307, dohodou, ke dni 31.03.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.03.2017
Usnesení č. 227
Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit prostory v čp. 199 v ulici Nad Stadionem
ve Vimperku v objektu AB č. 308 (místnost č. 38) o celkové výměře 39,10 m2. Způsobilost
předmětu za účelem výpůjčky si zajistí vypůjčitel.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.03.2017
7. Pozemky
Přílohy:

a) změna smlouvy o nájmu zemědělské (lesní) půdy se společností
AGRODRUŽSTVO Šumavské Hoštice – žádost ze dne 26.01.2017, snímek
mapy se zákresem, soupis pozemků, kopie smlouvy ze dne 08.01.2001, kopie
dodatku č. 1 ze dne 18.02.2009, kopie zveřejněného záměru č. 12/5/2017,
návrh nové pachtovní smlouvy
b) ukončení nájmu částí pozemku v k. ú. Vimperk užívaného pro umístění
plechové garáže – žádost ze dne 01.03.2017 o uzavření nové nájemní smlouvy,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) žádost o souhlas k napojení na veřejné sítě, zřízení budoucího VB pro
výstavbu rodinného domu v Hrabicích – žádost ze dne 01.03.2017, vyjádření
odboru IÚ, snímek mapy se zákresem, návrh budoucí smlouvy, návrh odboru
HB
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Usnesení č 228
Rada města rozhodla propachtovat společností AGRODRUŽSTVO Šumavské Hoštice
se sídlem Buk 70, Prachatice parcely katastru nemovitostí KN č. 19/2 – trvalý travní
porost o výměře 50 m2, KN č. 21/2 – trvalý travní porost o výměře 40 m2, KN č. 21/3 –
trvalý travní porost o výměře 30 m2, KN č. 24/2 – trvalý travní porost o výměře 94 m2, KN
č. 51/17 – trvalý travní porost o výměře 175 m2, KN č. 51/18 – trvalý travní porost
o výměře 22 m2, KN č. 51/20 – trvalý travní porost o výměře 86 m2, KN č. 51/23 – trvalý
travní porost o výměře 150 m2, KN č. 51/24 – trvalý travní porost o výměře 328 m2, KN
č. 51/25 – trvalý travní porost o výměře 50 m2, KN č. 51/26 – trvalý travní porost o výměře
295 m2, KN č. 51/27 – trvalý travní porost o výměře 370 m2, KN č. 51/33 – trvalý travní
porost o výměře 588 m2, KN č. 134/13 – trvalý travní porost o výměře 1517 m2, KN
č. 216/32 – trvalý travní porost o výměře 7749 m2, KN č. 216/37 – trvalý travní porost
o výměře 4074 m2, KN č. 216/38 – trvalý travní porost o výměře 709 m2 a KN č. 216/39 –
trvalý travní porost o výměře 240 m2 vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú.
Veselka u Vimperka, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, za účelem
zemědělské činnosti. Nová pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou jeden rok podanou vždy do 01.10. běžného roku. Pachtovné bude
ve výši 2.000 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostku města podpisem nové
pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že tato smlouva ruší dosavadní
smlouvu o nájmu zemědělské (lesní půdy) ze dne 08.01.2001, novelizovanou dodatkem
č. 1 ze dne 18.02.2009.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.03.2017
Usnesení č. 229
Rada města bere na vědomí ukončení pronájmu části pozemku KN č. 779/4 – ostatní
plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Vimperk dle uzavřené nájemní smlouvy k pozemkové
parcele ze dne 07.05.1997, využívané za účelem umístění plechové garáže, z důvodu
úmrtí nájemce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.03.2017
Usnesení č. 230
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části 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 nemovitostí KN č. 779/4 o výměře 18 m2, za účelem
umístění plechové garáže. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 18 Kč/m2/rok. Pozemek bude
pronajat majiteli stávající plechové garáže.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.03.2017
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Usnesení č. 231
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku KN č. 453/12 – trvalý
travní porost o celkové výměře 3521 m2 v k. ú. Hrabice a jako vlastníka komunikace
umístěné na tomto pozemku souhlasí:
- se záměrem výstavby rodinného domu na pozemku KN č. 453/10 v k. ú. Hrabice dle
předložené projektové dokumentace
- s napojením této plánované stavby rodinného domu na pozemku KN č. 453/10 v k. ú.
Vimperk na komunikaci a umístěním stávajícího sjezdu na parcele KN č. 453/12 v k. ú.
Hrabice v rozsahu dle předloženého návrhu za předpokladu, že budou dodrženy
podmínky stanovené městem Vimperk.
Souhlas je vydáván investorům stavby.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.03.2017
Usnesení č. 232
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení práva stavby pro účely zřízení sjezdu se zpevněným povrchem pro plánovanou
stavbu rodinného domu na pozemku KN č. 453/10 v k. ú. Hrabice v jejich vlastnictví, na
pozemku města Vimperk parcely KN č. 453/12 – trvalý travní porost o celkové výměře
3521 m2 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Hrabice, podle přiloženého
situačního zákresu. Rada města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.03.2017
8. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

- veřejná zakázka „Vimperk, ulice Špidrova – úprava a oprava prostoru před
vlakovým nádražím“ – rozhodnutí o výběru dodavatele, zpráva o hodnocení
nabídek, záznam o předběžné řídící kontrole, návrh smlouvy o dílo (cena
1.391.589,82 Kč včetně DPH)

Usnesení č. 233
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014
„Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce "Vimperk, ulice Špidrova - úprava a oprava prostoru před
vlakovým nádražím" společnosti STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21 Praha 5.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2017
Usnesení č. 234
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka na
stavební práce: "Vimperk, ulice Špidrova - úprava a oprava prostoru před vlakovým
nádražím" mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a společností
STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21 Praha 5, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2017
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9. Žádost o vyjádření k provozování mezinárodní autobusové linky 000013 Praha (CZ) –
Passau (D)
Přílohy:

- žádost KÚ Jč kraje ze dne 27.02.2017 čj. MUVPK – KS 5224/2017 se
žádostí dopravce s přílohami

Usnesení č. 235
Rada města souhlasí s provozováním mezinárodní autobusové linky 000013 Praha (CZ)
– Passau (D) dopravcem STUDENT AGENCY k. s., nám. Svobody 86/17 Brno – město.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 10.03.2017
10. Žádost o poskytnutí individuální dotace
Přílohy:

- žádost Ski klubu Šumava Vimpek, z. s. ze dne 27.02.2017

Usnesení č. 236
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 20.000 Kč Ski klubu
Šumava z. s. Vimperk na úhradu nákladů za nákup pohárů pro vítěze při pořádání
Šumavského skimaratonu 2017, který se konal ve dne 25.02.2017 a 26.02.2017 na Kvildě.
Dotace bude poskytnta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování dotace do 31.03.2017.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 10.03.2017
11. Různé
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starostka:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Stanislav Hlava
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