Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 03.07.2017
Přítomni:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka
Janásková
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Bohumil Petrášek, předseda pracovní skupiny ČOV
Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí odboru FO
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Alena Szabová, referentka odboru IÚ
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Souhlas zřizovatele s použitím investičního fondu ZŠ Smetanova Vimperk
3. Pověření k zastupování u soudu ve věci opatrovnictví
4. Záležitosti odboru investic a údržby
5. Návrh smlouvy o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci
6. Pozemky a nebytové prostory
7. Doplnění složení pracovní skupiny
8. Záležitost odboru školství, kultury a cestovního ruchu
9. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2017
10. Různé

Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 26.06.2017

Usnesení č. 653
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.06.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

2. Souhlas zřizovatele s použitím investičního fondu ZŠ Smetanova Vimperk
Přílohy:

- návrh FO, žádost ZŠ Smetanova Vimperk ze dne 28.06.2017

Usnesení č. 654
Rada města dává souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Smetanova Vimperk
k zakoupení dlouhodobého hmotného majetku – nových plastových dveří do pavilónu
U10 (školní družina) v budově ZŠ Smetanova Vimperk, ul. Smetanova 405
v předpokládané hodnotě do 121.632 Kč včetně DPH z investičního fondu organizace,
které příspěvková organizace použije pro svou činnost.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 04.07.2017
3. Pověření k zastupování u soudu ve věci opatrovnictví
Přílohy:

- návrh odboru SV, kopie předvolání k soudnímu jednání u OS Prachatice
v opatrovnické věci, kopie Usnesení KS v ČB ze dne 21.04.2017

Usnesení č. 655
Rada města pověřuje pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví Annu
Chytrovou, DiS., k účasti u soudního jednání a k činnostem, které souvisejí
s ustanovením opatrovníka u pana M. M. Rada města pověřuje starostu vydáním
pověření pro jmenovanou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, S, termín do 20.07.2017
4. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) Vimperk, ul. Mírová – autobusová zastávka – projektové práce
b) informace bez usnesení
- o vyhlášení výběrového řízení na územní studii na ul. 1. máje,
- o rekonstrukci fasády ZŠ TGM Vimperk (škola v parku) – Szabová seznámila
přítomné s harmonogramem prací,
- o rekonstrukci ul. Nad Stadionem.

Usnesení č. 656
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.10.2016, jejímž
předmětem jsou projektové práce na akci “Vimperk, ul. Mírová – autobusová zastávka
– projektové práce“ mezi městem Vimperk a podnikatelem Ing. Miroslavem Janouškem,
Krátká 1264, 383 01 Prachatice dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.07.2017

5. Návrh smlouvy o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci
Přílohy:

- návrh smlouvy se společností E.ON ČR, s. r . o. s přílohami č. 1 – č. 6,
e-mailová pošta se zástupkyní společnosti E.ON ze dne 28.06.2017

Usnesení č. 657
Rada města rozhodla nevyužít nabídky společnosti E.ON na uzavření smlouvy o nájmu
dopravního prostředku a marketingové spolupráci, jejímž předmětem je přenechání
k dočasnému užívání motorové vozidlo na elektrický pohon elektroskútr E.ON e-max.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 15.07.2017
6. Pozemky a nebytové prostory
Přílohy:

a) žádost společnosti PALESTRA s. r. o. ze dne 21.06.2017 o odkoupení
pozemků v areálu U Sloupů, snímek mapy se zákresem, ÚP Vimperk, kopie
znaleckého posudku č. 2874/2009, návrh odboru HB
b) žádost Gymnázia a SOŠE Vimperk ze dne 36.06.2017 o povolení umístění
keše na pozemek města, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) žádost společnosti synlab czech s. r. o. ze dne 30.06.2017 o souhlas
k užívání nemovitosti města v areálu nemocnice ve Vimperku k poskytování
laboratorních služeb ze dne 30.06.20017, snímek mapy se zákresem,
kolaudační souhlas čj. MUVPK-VÚP 16312/17-LAI, návrh odboru HB

Usnesení č. 658
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemků vedených u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označených jako
parcely katastru nemovitostí KN č. 2522/61 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
2920 m2 a KN č. 2522/74 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5566 m2, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 2874/2009 vypracovaným znalkyní Evou
Petschovou jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 572.610 Kč. Kupní cena bude
splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem.
Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na
geodetické dělení a ocenění nemovitostí ve výši 28.573 Kč. Kupující dále uhradí náklady
spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za
vklad do katastru nemovitostí. Nemovitosti budou prodány jejich stávajícímu nájemci.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2017
Usnesení č. 659
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku KN č. 384 v katastrálním
území Vimperk souhlasí s umístěním „keše“ v rámci projektu Geocaching na tomto
vybraném pozemku města dle předloženého návrhu. Souhlas je vydáván Gymnáziu
a Střední odborné škole ekonomické se sídlem Pivovarská 69 Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2017

Usnesení č. 660
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka nemovitostí v areálu nemocnice
ve Vimperku tj. prostor určených k podnikání v objektu bez čp./če. postaveného na
pozemku KN č. 261 – zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Vimperk,
souhlasí s užíváním těchto nemovitostí k poskytování laboratorních služeb a zázemí
společnosti synlab czech s. r. o., se sídlem Sokolovská 100/94, Praha 8 – Karlín
v souladu a v rozsahu s vydaným kolaudačním souhlasem ze dne 13.06.2017 pod
č. j. MUVPK-VÚP 16312/17-LAI.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2017
7. Doplnění složení pracovní skupiny
Přílohy:

- návrh Petráška

Usnesení č. 661
Rada města doplňuje pracovní skupinu k pověření možnosti využití výzvy č. 11/2016
MŽP v prioritní oblasti 1, podporované aktivity 1.3B Domovní čistírny odpadních vod,
o členy: Ing. Michal Janče, Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Lipold, Bc. Miluše
Kalačová.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: Petrášek, termín do 15.07.2017
8. Záležitost odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

- změna v platových výměrech ředitelů základních a mateřských škol

Usnesení č. 662
Rada města bere na vědomí formální změnu v platových výměrech ředitelů základních
a mateřských škol, jejichž je město Vimperk zřizovatelem v souvislosti se změnou
legislativy s účinností od 01.07.2017 a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního
ruchu provést patřičné úřední úkony a následně starostu města Vimperk podpisem
předložených platových výměrů.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.07.2017
9. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2017
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 663
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu:
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 8.000,00 Kč (RO č. 35).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.07.2017

10. Různé
R1) Informace k dotaci na domovní ČOV
Přílohy:

- písemný materiál Petráška

Usnesení č. 664
Rada města bere na vědomí informaci k dotaci domovní ČOV ze SFŽP a pověřuje
starostu města jednáním se společností ČEVAK a. s. o ujasnění podmínek.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, S, termín do 31.07.2017
R2) Informace - dopis čj. MUVPK-KS 18269/17 ze dne 29.06.2017 týkající se úpravy
prostranství – bez usnesení, odloženo na jednání RM 17.07.2017 – zodpovídá MS
R3) Území studie urbanistické koncepce U Sloupů – zadání
Přílohy:

- materiál zpracovaný odborem VÚP, předkládal Kutil

Usnesení č. 665
Rada města vzala na vědomí územní studii urbanistické koncepce U Sloupů a rozhodla
postoupit aktualizovanou verzi k projednání a vyjádření osadnímu výboru U Sloupů.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 31.07.2017

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Ing. Petr Bednarčík

