Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 09.10.2017
Přítomni:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka
Janásková
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Jan Tůma, vedoucí FO
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Renata Lešková, referentka odboru ŠK
Lenka Švecová, referentka odboru ŠK

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Odstoupení od Smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti
3. Záležitosti odboru investic a údržby
4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
5. Výběr zhotovitele a návrh smlouvy o dílo na zakázku „Obnova zeleně vimperského
hřbitova 2017“
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
7. Výběr zpracovatele Územní studie U Sloupů
8. Zápis z dopravní komise
9. Různé

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

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 02.10.2017.

Usnesení č. 1013
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 02.10.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Odstoupení od Smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti
Přílohy:

- návrh FO na odstoupení od smlouvy se spol. RENOMIA a odvolání plné moci,
smlouva o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti, uzavřená
dne 27.09.2011, plná moc ze dne 27.09.2011 - odloženo na jednání RM do
doby společného jednání se spol. RENOMIA a. s.

3. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

- veřejná zakázka „Vimperk, ulice Čelakovského-parkoviště na pozemku p. č.
760/35, 760/36“ – zadání zakázky – projektové práce

Usnesení č. 1014
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 dle článku V. zadat zakázku
"Vimperk, ulice Čelakovského-parkoviště na pozemku p. č. 760/35, 760/36".
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 10.10.2017
4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 05.09.2017 o souhlas k podnájmu bytu v ul. K Rokli čp. 494 ve Vimperku,
návrh podnájemní smlouvy, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 20.09.2017 o souhlas k podnájmu bytu v ul. Mírová čp. 431 ve Vimperku,
návrh podnájemní smlouvy, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 27.09.2017 o souhlas s ukončením nájmu prostor č. 304 v bloku AB v ul.
Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku dohodou, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 28.09.2017 o souhlas s ukončením nájmu prostor
č. 313 v bloku AB,
v ul. Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku dohodou, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost SHŠ Artego Vimperk ze dne 27.09.2017 o výpůjčku prostor č. 307 v ul. 1. máje čp.
194 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
f) žádost ze dne 04.10.2017 o souhlas s umístěním sídla spol. Absolvent Agency s. r. o.,
v bytě v ul. K Rokli čp. 494 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
Usnesení č. 1015
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytuv ulici K Rokli čp. 494 ve
Vimperku, dle předloženého návrhu mezi nájemkyní a podnájemcem, a to na dobu
určitou s platností od 15.10.2017 do 28.02.2018 za podmínky dodržení výše nájemného
stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné
další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.10.2017

Usnesení č. 1016
Rada města rozhodla nezabývat se žádostí o souhlas k podnájmu bytu v ulici Mírová čp.
431 ve Vimperku, jehož je nájemcem, do doby uhrazení veškerých závazků vůči městu
Vimperk (dlužné nájemné včetně úroků z prodlení).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.10.2017
Usnesení č. 1017
Rada města souhlasí s ukončením nájemního vztahu k prostoru č. 304 v 1. PP v bloku
AB v ulici Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku, dohodou, ke dni 31.10.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.10.2017
Usnesení č. 1018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory č. 304 v čp. 199
v ulici Nad Stadionem ve Vimperku v 1. PP v bloku AB o celkové výměře 11,40 m2 za
účelem zřízení zkušebny hudební produkce. Výše nájemného z nebytových prostor je
stanovena 1,- Kč/m2/měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.10.2017
Usnesení č. 1019
Rada města souhlasí s ukončením nájemního vztahu k prostoru č. 313 v 1. NP v bloku
AB v ulici Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku se společností SG24 s. r. o., Nad
Stadionem čp. 199, Vimperk, dohodou, ke dni 31.12.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.10.2017
Usnesení č. 1020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit prostory č. 307 v čp. 194 v ulici 1. máje ve
Vimperku o celkové výměře 62,21 m2 Spolku historického šermu Artego Vimperk,
Smetanova 382/9, Vimperk, za účelem zřízení skladu pro potřeby uvedeného Spolku.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
Náklady na služby spojené s provozem hradí vypůjčitel. Způsobilost předmětu za
účelem výpůjčky si zajistí vypůjčitel.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.10.2017
Usnesení č. 1021
Rada města souhlasí s umístěním sídla podnikání společnosti Absolvent Agency s. r.
o. v bytě v ulici K Rokli čp. 494 ve Vimperku, za podmínky, že vlastní výkon činnost
(provozovna včetně kanceláře) bude na jiné adrese. Tímto usnesením se ruší původně
přijaté usnesení č. 881 ze zasedání rady města ze dne 04.09.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.10.2017

5. Výběr zhotovitele a návrh smlouvy o dílo na zakázku „Obnova zeleně vimperského
hřbitova 2017“
Přílohy:

- předložení nabídek, návrh smlouvy o dílo na obnovu zeleně na hřbitově

Usnesení č. 1022
Rada města posoudila nabídky uchazečů dle článku V. vnitřní směrnice č. 1/2014 na akci
"Obnova zeleně vimperského hřbitova 2017" a rozhodla přidělit výše uvedenou
veřejnou zakázku uchazeči Ing. Václav Šmejkal – Park+, Št. Dvořáka 543, 399 01
Milevsko, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.10.2017
Usnesení č. 1023
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na obnovu
zeleně na hřbitově nazvaná "Obnova zeleně vimperského hřbitova 2017" mezi městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a firmou Ing. Václav Šmejkal – Park+, Št.
Dvořáka 543, 399 01 Milevsko, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.10.2017
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

a) žádost TOP4RUNNING s. r. o. ze dne 27.09.2017 o podporu a schválení
pátého ročníku běžeckého závodu VLTAVA RUN 2018, návrh odboru ŠK
b) návrh licenční smlouvy s Ochranným svazem autorským o veřejném
provozování hudebních děl, návrh odboru ŠK

Usnesení č. 1024
Rada města bere na vědomí pořádání sportovní akce VLTAVA RUN ve dnech 12. –
13.05.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 15.10.2017
Usnesení č. 1025
Rada města rozhodla uzavřít licenční smlouvu mezi městem Vimperk a Ochranným
svazem autorským o veřejném provozování hudebních děl na galavečeru festivalu
NaturVision 2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 16.10.2017

7. Výběr zpracovatele Územní studie U Sloupů
Přílohy:

- výzva k podání nabídky ze dne 11.09.2017, předložené nabídky

Usnesení č. 1026
Rada města vybrala zpracovatele na zakázku „Územní studie U Sloupů“ – Ing. arch. Jan
Stach, IČ 10323406, Žižkovo nám. 14/14, Tábor za cenu 60.500 Kč včetně DPH.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 31.01.2018
8. Zápis z dopravní komise
Přílohy:

- zápis z dopravní komise ze dne 26.09.2017, prezenční listina, fotografie –
odloženo na jednání RM dne 16.10.2017

9. Různé
R1) Zápis ze sportovní komise
Přílohy:

- zápis ze dne 09.10.2017

Usnesení č. 1027
Rada města bere na vědomí zápis sportovní komise konané dne 09.10.2017 a na základě
výzvy „Podpora sportu 2017/2“ doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční
prostředky z rozpočtu města sportovním klubům a oddílům dle návrhu sportovní
komise.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 09.10.2017
Oprava tiskové chyby:
Odbor hospodářský a bytový žádá o opravu tiskové chyby v usnesení č. 960 ze dne
25.09.2017 ve smyslu opravy čísla popisného, a to z čp. 430 na čp. 435.

Zapsala:

Petra Láchová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Zdeněk Kutil

