Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 24.05.2017
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka Janásková
Lukáš Sýs
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Michal Janče

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru investic a údržby
3. Různé

Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis o rozhodnutí starostky města ze dne 15.05.2017

Usnesení č. 459
Rada města bere na vědomí kontrolu zápisu o rozhodnutí starostky města ze dne
15.05.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
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2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) návrh smlouvy o dílo na akci „Vimperk – oprava komunikací a chodníků 2017“
(cena 2.730.713 Kč včetně DPH), záznam o předběžné řídící kontrole
b) demolice objektu – obytný dům čp. 45, ulice Pasovská Vimperk a rodinný
dům čp. 52, výzva k podání nabídek
c) Vimperk, zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích,
osvětlení přechodu pro chodce v ul. Sušická, výzva k podání nabídek

Usnesení č. 460
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce: „Vimperk – oprava komunikací a chodníků 2017“ mezi městem Vimperk a
společností Reno Šumava a. s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí dle předloženého
návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.05.2017
Usnesení č. 461
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek zadat zakázku: "Demolice objektu - obytný dům čp. 45, ulice
Pasovská, Vimperk a rodinný dům čp. 52".
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.05.2017
Usnesení č. 462
Rada města jmenuje v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek komisi na zakázku: "Demolice objektu - obytný dům čp. 45,
ulice Pasovská, Vimperk a rodinný dům čp. 52" ve složení Bc. Daniel Kaifer, Ing. Michal
Janče, Josef Mistr, Lukáš Sýs, Alena Szabová.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.05.2017
Usnesení č. 463
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 dle článku V. zadat zakázku
"Vimperk, zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, osvětlení
přechodu pro chodce v ulici Sušická ".
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 09.06.2017
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3. Různé
R1) Informace tajemníka o zasedání tajemníků STMOÚ ve Valči:
- O zákoně č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
- O GDPR – obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů a novele zákona o střetu
zájmů.
Dále proběhla diskuse o provozování městského rozhlasu.
K nabídce společnosti E.ON domluví tajemník jednání v červnu 2017.
Tajemník podal informace k výzvě 28 z Evropského fondu regionálního rozvoje. Konkrétní
materiál předloží tajemník v červnu 2017 na jednání RM.
Všem radním byla předána kopie otevřeného dopisu Ski klubu Šumava Vimperk, z. s.
Vše bez usnesení.

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

MVDr. Šárka Janásková
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