Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 05.06.2017
Přítomni:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, MVDr. Šárka Janásková, Ing. Petr
Bednarčík

Hosté:

Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Jan Tůma, vedoucí FO
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Mgr. Zdeněk Kuncl, vedoucí odboru ŠK
Karel Beránek, člen Redakční rady Vimperských novin
Renata Lešková, referentka odboru ŠK
Mgr. Alžběta Rückerová, členka Redakční rady Vimperských novin
Jan Viener, člen Redakční rady Vimperských novin

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti finančního odboru
3. Zadání veřejné zakázky „Vimperk – ošetření dřevin – naléhavost 5/2017“
4. Sazebník nákladů za poskytování informací podle zákona
5. Návrh smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace potřebné k žádosti a vypracování
samotné žádosti v rámci IROP – výzva č. 28
6. Žádost o projednání „Oznámení o zahájení správního řízení SNPŠ“
7. Záležitosti odboru školství a cestovního ruchu
8. Bytové záležitosti a nebytové prostory
9. Pozemky
10. Záležitosti odboru investic a údržby
11. Uzavření a omezení provozu Městské knihovny
12. Přeřazení pozemků v územní studii Na Kalvárii z klasifikace veřejná
zeleň/parkování zpět do klasifikace smíšená obytná
13. Návrh na zřízení Knihy studií a projektové dokumentace
14. Vytvoření „Pracovní skupiny pro rozvoj areálu Vodník“
15. Různé

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

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 05.06.2017

Usnesení č. 535
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.06.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:

a) návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2017

Usnesení č. 536
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu:
- zvýšení objemu rozpočtu o částku 298.400,00 Kč (RO č. 26)
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 30.000 Kč (RO č.27)
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor FO, termín do 07.06.2017
3. Zadání veřejné zakázky „Vimperk – ošetření dřevin – naléhavost 5/2017“
Přílohy:

a) zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) včetně příloh, návrh odboru
ŽP

Usnesení č. 537
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 dle článku V. zadat zakázku
„Vimperk – ošetření dřevin – naléhavost 5/2017“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 09.06.2017
4. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím a sazebník úhrad nákladů na pořízení kopií dokumentů mimo
režim zákona o svobodném přístupu k informacím
Přílohy:

- sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím a sazebník úhrad nákladů na pořízení kopií dokumentů
mimo režim zákona o svobodném přístupu k informacím, návrh TAJ

Usnesení č. 538
Rada města schvaluje „Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím a sazebník úhrad nákladů na pořízení kopií
dokumentů mimo režim zákona o svobodném přístupu k informacím“ podle
předloženého návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ Vimperk jeho vydáním. Platnost
sazebníku je pouze pro rok 2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 05.06.2017
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5. Návrh smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace potřebné k žádosti a vypracování
samotné žádosti v rámci IROP – výzva č. 28
Přílohy:

- návrh smlouvy o dílo zhotovení dokumentace potřebné k žádosti a
vypracování samotné žádosti v rámci IROP- Výzva č. 28 Specifické informační
a komunikační systémy a infrastruktura II k projektu informačního systému, emailové upřesnění ze dne 30.05.2017, základní údaje výzvy č. 28, návrh IT co
pořídit v oblasti SW a HW, návrh TAJ

Usnesení č. 539
Rada města rozhodla uzavřít v souladu se směrnicí č. 1/2014 „Zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek“ článku VII, odstavce 6, smlouvu o dílo mezi městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk jako objednatelem a společností CTS corp.,
s.
r. o. Bubenská 421/3, Praha 7 jako zhotovitelem, jejímž předmětem je zhotovení
dokumentace potřebné k žádosti a vypracování samotné žádosti v rámci IROP- Výzva
č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II k projektu
informačního systému – město Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 10.06.2017

6. Žádost o projednání „Oznámení o zahájení správního řízení SNPŠ“
Přílohy:

- žádost ze dne 31.05.2017 o projednání „Oznámení o zahájení (pokračování)
správního řízení“, oznámení o zahájení (pokračování) správního řízení od
Správy NP Šumava, námitka ze dne 05.06.2017

Usnesení č. 540
Rada města souhlasí s udělením výjimky Správou NP Šumava ze zákazů uvedených
v ustanovení § 26 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, pro území II. zóny chráněné krajinné oblasti Šumava, na
pozemcích KN č. 417, 418, 422/2, 430/1, 423, 426, 428, 429 v k. ú. Pravětín, za účelem
vymezení zastavitelné plochy smíšené výrobní změnou Územního plánu Vimperk, pro
budoucí investiční záměr žadatelů. Předmětný investiční záměr je v naprostém souladu
se zájmem vedení města Vimperk v oblasti dalšího rozvoje podnikání, průmyslu a
zaměstnanosti.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do: 05.06.2017
7. Záležitosti odboru školství a cestovního ruchu
Přílohy:

- návrh odměn pro ředitele základních a mateřských škol s odůvodněním

Usnesení č. 541
Rada města souhlasí s předloženým návrhem finančních odměn pro ředitele základních
a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Vimperk a ukládá odboru školství,
kultury a CR provést patřičné úřední úkony. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu škol.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do: 30.06.2017
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8. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 03.04.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Sklářská č.399, vyjádření MěSD,
s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost ze dne 02.05.2017 o prodloužní NS k bytu v ul. Pod Pekárnou 592, vyjádření
MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost ze dne 24.04.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová 434, vyjádření MěSD, s.
r. o., návrh odboru HB
d) žádost ze dne 22.05.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou 590, vyjádření
MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
e) žádost ze dne 24.05.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. SNP 461, vyjádření MěSD, s.r.o.,
návrh odboru HB
f) žádost ze dne 22.05.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční 499, vyjádření MěSD, s.r.o.,
návrh odboru HB
g) žádost ze dne 19.05.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční 498, vyjádření MěSD, s.r.o.,
návrh odboru HB
h) žádost ze dne 16.05.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. U Lázní 171/5, vyjádření MěSD,
s. r. o., návrh odboru HB
1. ch) žádost ze dne 12.05.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli 496, vyjádření MěSD,
s. r. o., návrh odboru HB
i) žádost ze dne 29.05.2017 o prodloužení NS k bytu, v ul. K Rokli 495, vyjádření MěSD,
s. r. o., návrh odboru HB
j) žádost ze dne 29.05.2017 o obnovení nájemní smlouvy k bytu, v ul. Mírová 434, vyjádření
MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
k) žádost spolku Senior klub z. s. ze dne 29.05.2017 o souhlas s umístěním sídla
v prostorách č. 301 ul. Sklářská 399, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
l) žádost o ukončení nájemní smlouvy z prostoru č. 340 – garáže v ul. Nad Stadionem 199,
návrh odboru HB
Usnesení č. 542
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Sklářská čp. 399 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 15.06.2017 do 15.09.2017. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,55 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do: 12.06.2017
Usnesení č. 543
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
592 ve Vimperku, do 14.06.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do: 12.06.2017

Usnesení č. 544
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 434 ve
Vimperku, do 30.06.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do: 12.06.2017
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Usnesní č. 545
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
590 ve Vimperku, do 26.06.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do: 12.06.2017
Usnesení 546
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici SNP čp. 461 ve
Vimperku, do 30.06.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do: 12.06.2017
Usnesení 547
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 499 ve
Vimperku do 30.06.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do: 12.06.2017
Usnesení 548
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 498 ve
Vimperku, do 30.06.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do: 12.06.2017
Usnesení 549
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku, do 30.06.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do: 12.06.2017
Usnesení 550
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici K Rokli 496 ve
Vimperku, do 30.06.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do: 12.06.2017
Usnesení 551
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici K Rokli 495 ve
Vimperku, do 30.06.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do: 12.06.2017
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Usnesení 552
Rada města souhlasí s užíváním bytu v ulici Mírová čp. 434 ve Vimperku . Nebude-li
řádně hrazeno bezdůvodné obohacení ve výši nájemného, bude podána žaloba na
vyklizení výše uvedeného k Okresnímu soudu v Prachaticích.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do: 12.06.2017
Usnesení 553
Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku Senior klub z. s., na adrese Sklářská čp.
399, Vimperk, kde je v prostorách č. 301 umístěno komunitní centrum.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do: 12.06.2017
Usnesení 554
Rada města souhlasí s ukončením nájemního vztahu k prostoru č. 340 - garáže v ulici
Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku, dohodou, ke dni 05.06.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do: 12.06.2017
9. Pozemky
Přílohy:
a) návrh smlouvy o zřízení VB – stavba „Vimperk – garáže – Pod Homolkou“ – žádost
společnosti GEFOS inženýring, s. r. o. ze dne 29.05.2017, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB, návrh odboru HB
b) návrh smlouvy o zřízení VB – stavba „STL plynovod a přípojka Vimperk, Purkártova –
žádost společnosti Hrdlička spol. s r.o. ze dne 29.05.2017, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB, návrh odboru HB
c) rozsudek Okresního soudu v Prachaticích č.j. 2C14/2016-148 ze dne 27.04.2017 – Žaloba
na město Vimperk, návrh odboru HB
d) ) žádost spolku Junák – Český skaut, z. s. ze dne 01.06.2017 o povolení konání
skautského stanového tábora na pozemku města KN č.2485 v k.ú. Vimperk lokalita Brloh,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
Usnesení č. 555
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku rozhodla uzavřít se
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jako stranou oprávněnou, dle předloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného břemene
č. PI-014330043932/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
kabelového vedená NN a kabelové skříně na části zatížené nemovitosti v rámci stavby
„Vimperk – garáže – Pod Homolkou“ v pozemku města Vimperk, parcely katastru
nemovitostí KN č. 1153/1 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 geometrického plánu č. 2416-309/2017. Věcné břemeno
bude zřízeno úplatně za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 5.000 Kč bez DPH.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do: 30.06.2017
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Usnesení č. 556
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků rozhodla uzavřít se
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jako stranou oprávněnou, dle předloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného břemene
č. ZP-014330043535/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
vedení STL plynovodu na částech zatížených nemovitostí v rámci stavby „STL
plynovod a přípojka Vimperk, Purkártova“ v pozemcích města Vimperk, parcel katastru
nemovitostí KN č. 317, KN č. 353/3 a KN č. 355/1 zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec
a k.ú. Vimperk na LV č. 10001, podle přiloženého geometrického plánu č. 2410170180/2017. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 5.200
Kč bez DPH.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Bednarčík, chybí Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do: 30.06.2017
Usnesení č. 557
Rada města bere na vědomí vydaný rozsudek Okresního soudu v Prachaticích č. j. 2 C
14/2016-148 ze dne 27.04.2017 týkající se zamítnutí žaloby podané dne 18.01.2016 na
město Vimperk o zaplacení částky 2.617.088 Kč s příslušenstvím jako škody za to, že
jim město Vimperk nezajistilo přístup na pozemky ve vlastnictví majitelů v lokalitě nad
ulicí Pod Pekárnou. Tento materiál bude také předložen k seznámení zastupitelstvu
města na jeho nejbližším zasedání.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do: 30.06.2017
Usnesení č. 558
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka parcely katastru nemovitostí KN
č. 2485 v k. ú. Vimperk souhlasí s tím, aby tento pozemek byl využit pro skautský
stanový tábor v období od 23.06.2017 do 14.07.2017 za předpokladu, že nedojde
k poškození tohoto a okolních pozemků a nebude změněn jejich současný stav. Vydání
souhlasu je podmíněno souhlasem orgánů státní správy, především ochrany přírody
a krajiny tj. Správy CHKO Šumava. Souhlas je vydáván spolku Junák – Český skaut,
z. s., středisko Vodňany, Alešova 44, Vodňany.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do: 15.06.2017
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10. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) ZŠ TGM Vimperk č.p.167 – Výměna plynových kotlů: Zadávací řízení, výzva k podání
nabídky, návrh odboru IÚ
b) „Vimperk, zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, osvětlení přechodu
pro chodce v ul. Sušická“ – posouzení nabídek, návrh odboru IÚ
c) veřejná zakázka „Vimperk, zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích,
osvětlení přechodu pro chodce v ul. Sušická“, záznam o předběžné řídící kontrole, návrh
smlouvy o dílo, návrh odboru IÚ
Usnesení č. 559
Rada města rozhodla v souladu s Vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek zadat zakázku „ZŠ TGM Vimperk – Výměna plynových
kotlů“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do: 30.06.2017
Usnesení č. 560
Rada města jmenuje v souladu s Vnitřní směrnicí č.1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek komisi na zakázku „ZŠ TGM Vimperk – Výměna plynových
kotlů“ ve složení: Lukáš Sýs, Bc. Jaromír Tomšovic, Mgr. Dagmar Rückerová, Alena
Szabová, Josef Mistr.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do: 30.06.2017
Usnesení č. 561
Rada města posoudila nabídky uchazečů dle článku V. vnitřní směrnice č. 1/2014 na akci
„Vimperk, zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, osvětlení
přechodu pro chodce ulice Sušická“ a rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou
zakázku uchazeči Reno Šumava a. s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, jehož nabídka
byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do: 09.06.2017
Usnesení č. 562
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce „Vimperk, zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, osvětlení
přechodu pro chodce ulice Sušická „ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17
Vimperk a firmou Reno Šumava a. s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, dle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do: 09.06.2017
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11. Uzavření a omezení provozu Městské knihovny
Přílohy:

- žádost MěK Vimperk ze dne 31.05.2017

Usnesení č. 563
Rada města rozhodla o uzavření Městské knihovny Vimperk ve dnech 24.07.2017 až
04.08.2017 z důvodu vyčerpání řádné dovolené zaměstnanců knihovny.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěK, termín do: 31.08.2017
Usnesení č. 564
Rada města rozhodla omezit výpůjční hodiny po dobu prázdnin (01.07.2017 –
31.08.2017) v dospělém oddělení z důvodu přechodu knihovnické agendy na nový
systém. Výpůjční doba na dospělém oddělení v průběhu prázdnin bude v pondělí
a
čtvrtek od 12:30 hod. do 18:00 hod. a v úterý, středu od 12:30 hod. do 16:00 hod.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěK, termín do: 31.08.2017
12. Přeřazení pozemků v územní studii Na Kalvárii z klasifikace veřejná zeleň/parkování
zpět do klasifikace smíšená obytná – odloženo na jednání RM dne 19.06.2017
Přílohy:

návrh
MVDr.
Janáskové
na
přeřazení
pozemků
p.č.
1817/1,1817/6,1817/4,1817/5 v územní studii Na Kalvárii z klasifikace veřejná
zeleň/parkování zpět do klasifikace smíšená obytná

13. Návrh na zřízení Knihy studií a projektové dokumentace
Přílohy:

- návrh MVDr. Janáskové na zřízení Knihy studií a projektové dokumentace

Usnesení č. 565
Rada města bere na vědomí návrh na vytvoření Knihy studií a projektové dokumentace
na stránkách města a pověřuje tajemníka MěÚ přípravou podkladů pro tento návrh.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ , termín do: 30.06.2017
14. Vytvoření „ Pracovní skupiny pro rozvoj areálu Vodník“
Přílohy:

- návrh MVDr. Janásková na vytvoření „Pracovní skupiny pro rozvoj areálu
Vodník“

Usnesení č. 566
Rada města schvaluje vytvoření „Pracovní skupiny pro rozvoj areálu Vodník“ a pověřuje
MVDr. Šárku Janáskovou přípravou návrhu na vytvoření této skupiny.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: Janásková, termín do: 30.06.2017
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15. Různé
R1) Vimperk, osada Lipka – novostavba hřiště
Přílohy:

- návrh smlouvy o dílo na akci „Vimperk, osada Lipka – novostavba hřiště“,
záznam o předběžné kontrole, návrh odboru IÚ

Usnesení č. 567
Rada města rozhodla, na základě ods. 6 čl. VI. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a
postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Vimperk, osada Lipka - novostavba hřiště” společnosti STRABAG, a.
s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do: 30.06.2017
Usnesení č. 568
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Vimperk, osada Lipka - novostavba
hřiště” se společností STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, dle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do: 30.06.2017
R2) Rezignace Redakční rady Vimperských novin
Přílohy:

- rezignace Redakční rady Vimperských novin ze dne 29.05.2017, vypovězení
Smlouvy o dílo na grafické zpracování Vimperských novin k 31.05.2017, návrh
S

Usnesení č. 569
Rada města bere na vědomí rezignaci Redakční rady Vimperských novin ve složení
šéredaktor Mgr. Zdeněk Kuncl, členové Jan Viener, Karel, Beránek, Mgr. Alžběta
Rückerová, Renata Lešková podanou písemně dne 29.05.2017 ke dni 31.05.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do: 05.06.2017
Usnesení č. 570
Rada města bere na vědomí vypovězení smlouvy o dílo na grafické zpracovnání
Vimperských novin podanou písemně dne 29.05.2017 ke dni 31.05.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do: 05.06.2017
Usnesení č. 571
Rada města jmenuje předsedou Redakční rady Vimperských novin Jaroslava Pulkrábka
a členy Mgr. Romana Hajníka, Stanislava Hubáčka a Barboru Podlešákovou ke dni
06.06.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do: 05.06.2017
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R3) Žádost Nadačního fondu Gaudeamus o poskytnutí finanční podpory
Přílohy:

- žádost ze dne 23.05.2017 o poskytnutí finanční podpory na organizaci
dějepisné soutěže studentů gymnázií z ČR a Slovenské republiky, ústní návrh
S

Usnesení č. 572
Rada města rozhodla neposkytnout finanční podporu Nadačnímu fondu Gaudeamus při
Gymnáziu Cheb, Nerudova 7, Cheb na organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií
z České a Slovenské republiky.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do: 09.06.2017
R4) Informace - projednání materiálů, které se budou předkládat k projednání ZM
19.06.2017 (FO, odbor HB, TAJ, IÚ) – bez usnesení
R5) Zadání veřejné zakázky na služby „Cyklostezka Volyňka – I. etapa – projektové
práce“
Přílohy:

- cenová nabídka, návrh smlouvy o dílo, záznam o předběžné řídící kontrole,
návrh odboru IÚ

Usnesení č. 573
Rada města rozhodla, na základě odst. 6 čl. VI. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady
a postupy při zadávání veřejných zakázek“, zadat veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby „Cyklostezka Volyňka – I. etapa – projektové práce” podnikateli Ing. Jaromíru
Raisovi, Husova tř. 457/104, 370 05 České Budějovice 2.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do: 30.06.2017
Usnesení č. 574
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Cyklostezka Volyňka – I. etapa –
projektové práce” s podnikatelem Ing. Jaromírem Raisem, Husova tř. 457/104, 370 05
České Budějovice 2, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do: 30.06.2017
R6) Ústní návrh Dvořáka
Přílohy:

- bez příloh

Usnesení č. 575
Rada města odvolává Ing. Bohumila Petráška z funkce zástupce města Vimperk ze
zapsaného spolku MAS Šumavsko z. s. ke dni 05.06.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do: 09.06.2017
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Usnesení č. 576
Rada města jmenuje Mgr. Pavla Dvořáka jako zastupující osobu za město Vimperk do
funkce člena zapsaného spolku MAS Šumavsko z. s., Archiváře Teplého 102, 387 06
Malenice ke dni 06.06.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Dvořák). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do: 09.06.2017

Zapsala:

Zdeňka Hořejšová, Petra Láchová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Lukáš Sýs
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