Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.10.2017
Přítomni:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka
Janásková
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru investic a údržby
3. Žádost o poskytnutí dotace na opravu objektu historického dědictví
4. Bytové záležitosti
5. Pozemky
6. Různé

Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík).
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 25.09.2017.

Usnesení č. 995
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25.09.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) návrh smlouvy o umožnění odběru elektrické energie a úhradě nákladů spojených
s odběrem elektrické energie pro kamerový bod Špidrova ulice, protokol o odečtu,
technická zpráva
b) návrh smlouvy o bezúplatném provedení díla „Vimperk – ZTV Hrabice – SO 04
komunikace – část od sjezdu ze silnice II/145 po nový areál společnosti VAVI s. r. o.,
Vimperk“ – záznam o předběžné řídící kontrole
Usnesení č. 996
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o umožnění odběru elektrické energie a úhradě
nákladů spojených s odběrem elektrické energie pro kamerový bod v ulici Špidrova se
společností Boubín, spol. s r. o., Špidrova 45/3, Vimperk III, 385 01 Vimperk, dle
předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík, Dvořák). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.10.2017
Usnesení č. 997
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o bezúplatném provedení díla „Vimperk – ZTV
Hrabice – SO 04 komunikace – část od sjezdu ze silnice II/145 po nový areál společnosti
VAVI s. r. o., Vimperk“ se společností VAVI s. r. o. Pivovarská 475 Vimperk dle
předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík, Dvořák). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.10.2017
3. Žádost o poskytnutí dotace na opravu objektu historického kulturního dědictví
Přílohy:

- žádost ČSCH ZO Vimperk ze dne 20.09.2017, návrh odboru ŠK

Usnesení č. 998
Rada města rozhodla poskytnout Českému svazu chovatelů ZO Vimperk, se sídlem
Zámek 61, 385 01 Vimperk, dotaci ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Vimperk na
částečnou úhradu nákladů spojených s výměnou vjezdových vrat objektu historického
kulturního dědictví, Zámek čp. 61. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu odboru školství,
kultury a cestovního ruchu. Žadatel předloží závěrečné vyúčtování nejpozději do
01.12.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.10.2017

4. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost ze dne 28.08.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 434 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 12.09.2017 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová čp. 430 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 15.09.2017 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. K Rokli čp. 494 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 30.08.2017 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Pod Pekárnou čp.
591 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 11.09.2017 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová čp. 430 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 13.09.2017 o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ul. SNP čp. 461 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 25.09.2017 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová čp. 435 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 20.09.2017 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. K Rokli čp. 495 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost ze dne 25.09.2017 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Sklářská čp. 399 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 999
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 434 ve Vimperku,
a to na dobu určitou s platností od 15.10.2017 do 28.02.2018. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.10.2017
Usnesení č. 1000
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku
a to na dobu neurčitou s platností od 01.11.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 35,80
Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.10.2017
Usnesení č. 1001
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve
Vimperku , do 31.10.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.10.2017
Usnesení č. 1002
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
591 ve Vimperku, do 29.10.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.10.2017

Usnesení č. 1003
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve
Vimperku do 31.10.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.10.2017
Usnesení č. 1004
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici SNP čp. 461 ve
Vimperku, do 31.10.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.10.2017
Usnesení č. 1005
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 435 ve Vimperku,
a to na dobu určitou s platností od 15.10.2017 do 14.10.2018. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.10.2017
Usnesení č. 1006
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 15.10.2017 do 31.03.2018. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.10.2017
Usnesení č. 1007
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Sklářská čp. 399 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 15.10.2017 do 14.10.2018. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.10.2017

5. Pozemky
Přílohy:
a) žádost ze dne 21.09.2017 o odkoupení pozemku KN č. 1830/145 v k. ú. Vimperk
zastavěného stavbou garáže, vyjádření odboru VÚP, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
b) žádost spol. LIMASTAV CZ, s. r. o. ze dne 25.09.2017 o koupi pozemku KN č. 2522/64
v k. ú. Vimperk, snímek mapy se zákresem, geometrický plán č. 2392-271/2016, znalecký
posudek č. 4109/2017, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 13.09.2017 o úpravy smlouvy o provedení dočasných terénních úprav na
pozemku města Vimperk – náves osady Pravětín, vyjádření odboru VÚP, uzavření
smlouva, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 13.09.2017 o odkoupení pozemku KN č. 284/1 v k. ú. Veselka u Vimperka,
vyjádření odboru VÚP, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
Usnesení č. 1008
Rada města rozhodla nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru nemovitostí
KN č. 1830/145 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Vimperk, dle
předložené žádosti ve smyslu jejího prodeje a pověřuje odbor hospodářský a bytový
přípravou podkladů pro zveřejnění záměru prodeje tj. zajištění ocenění pozemku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.10.2017
Usnesení č. 1009
Rada města rozhodla předložit záměr prodeje části pozemku vedeného 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
označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 2522/64 – ostatní plocha, jiná
plocha její části oddělené dle geometrického plánu č. 2392-271/2016 a nově vedené jako
parc. č. 2522/173 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2112 m2 k projednání
zastupitelstvu města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.10.2017
Usnesení č. 1010
Rada města se seznámila s žádostí ze dne 13.09.2017 o změnu platnosti uzavřené
Smlouvy o povolení k provedení dočasných terénních úprav pozemku ve vlastnictví
města Vimperk a dočasné stavby zpevněné asfaltové komunikace na části pozemku
města KN č. 931/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 (náves osady
Pravětín) v k. ú. Pravětín, schválené usnesením rady města č. 1188 ze dne 28.11.2016 a
rozhodla, že nebude u této smlouvy měnit její dobu platnosti tj. ze stávající doby určité
na dobu neurčitou.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Dvořák), chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.10.2017
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o povolení k provedení dočasných
terénních úprav pozemku ve vlastnictví města Vimperk a dočasné stavby zpevněné asfaltové
komunikace uzavřené dne 21.04.2017 jejímž předmětem je změna její platnosti ze stávající
doby určité na dobu neurčitou.
Nehlasovalo se.

Usnesení č. 1011
Rada města rozhodla nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru nemovitostí
KN č. 284/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Veselka u Vimperka, dle
předložené žádosti, ve smyslu prodeje její části a pověřuje odbor hospodářský a bytový
přípravou podkladů pro zveřejnění záměru prodeje tj. zajištění dělení a ocenění
pozemku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.10.2017
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru
nemovitostí KN č. 284/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Veselka u Vimperka, dle
předložené žádosti, ve smyslu prodeje její části a rozhodla tuto žádost řešit pouze případným
jejím dlouhodobým pronájmem.
Nehlasovalo se.
6. Různé
R1) IROP Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost (MMR)
Přílohy:

- návrh tajemníka, výzva č. 10

Usnesení č. 1012
Rada města rozhodla, že se město Vimperk zúčastní výzvy k předkládání žádosti o
finanční podporu z Integrovaného operačního programu č. 10 Kybernetická bezpečnost
(MMR) a pověřuje tajemníka MěÚ, odbor investic a odbor školství, kultury a cestovního
ruchu příslušnými úkony k podání žádosti této výzvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 22.11.2017
Oprava tiskové chyby:
Odbor HB žádá o opravu tiskové chyby v usnesení č. 930 ze dne 18.09.2017 ve smyslu opravy
stanovení výše nájemného z bytu, a to z částky 35,80 Kč/m2/měsíc na 12,10 Kč/m2/měsíc.

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová, Petra Láchová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

MVDr. Šárka Janásková

