Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 06.11.2017
Přítomni:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka
Janásková
Mgr. Jana Korbelová, vedoucí odboru SV
Peter Macorlík, velitel MěP Vimperk
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Josef Mistr, referent odboru IÚ
Jaroslav Pulkrábek, ředitel MěKS Vimperk

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Souhlas s darováním dřeviny k vlastnímu zpracování
3. Bytové záležitosti a nebytové prostory
4. Záležitosti odboru investic a údržby
5. Zásady pro vydávání zpravodaje města Vimperk „Vimperské noviny“
6. Žádost o přidělení individuální dotace
7. Různé

Hlasování o programu: pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Sýs, Janásková.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 30.10.2017.

Usnesení č. 1130
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.10.2017.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Sýs, Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Souhlas s darováním dřeviny k vlastnímu zpracování
Přílohy:

- návrh smlouvy, návrh odboru ŽP

Usnesení č. 1131
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o darování dřeviny k vlastnímu zpracování mezi
dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Sýs, Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.11.2017
3. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 25.10.2017 o uzavření NS k bytu v ul. Sklářská čp. 399 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 23.10.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová č. 430 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 06.10.2017 o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ul. Luční čp. 499
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 20.10.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. SNP čp. 461 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 16.10.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Čelakovského čp. 402 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 17.10.2017 o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ul. K Rokli čp. 494
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 20.10.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. K. Weise čp. 394 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 11.10.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 500 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
i) žádost TJ ŠUMAVAN Vimperk ze dne 20.09.2017 o souhlas s úpravami ve vypůjčených
NP, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 1132
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Sklářská čp. 399 ve
Vimperku, na dobu určitou s platností od 15.11.2017 do 28.02.2018. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.11.2017

Usnesení č. 1133
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku,
na dobu neurčitou s platností od 01.12.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 35,80
Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.11.2017
Usnesení č. 1134
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 499 ve
Vimperku, do 30.11.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.11.2017
Usnesení č. 1135
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti, o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici
SNP čp. 461 ve Vimperku a vyzývá nájemkyni k vyklizení a předání bytu nejpozději do
15.01.2018. Pokud nedojde do uvedeného termínu k vyklizení a předání bytu městu
Vimperk, bude město Vimperk řešit vyklizení bytu soudní cestou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.11.2017
Usnesení č. 1136
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Čelakovského čp. 402 ve
Vimperku, na dobu neurčitou s platností od 01.12.2017. Nájemné je stanoveno ve výši
35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.11.2017
Usnesení č. 1137
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve
Vimperku, do 30.11.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.11.2017
Usnesení č. 1138
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Karla Weise čp. 394
ve Vimperku do 30.11.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.11.2017

Usnesení č. 1139
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve Vimperku,
na dobu neurčitou s platností od 01.12.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 35,80
Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.11.2017
Usnesení č. 1140
Rada města souhlasí s předloženými úpravami v prostorech č. 307 v ulici Nad
Stadionem čp. 199 ve Vimperku, které má ve výpůjčce TJ Šumavan Vimperk z. s., 1.
máje 321/25 Vimperk, které jsou nutné v prostorech zajistit pro účely sportovního oddílu
boxu, a to výhradně na náklady vypůjčitele.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.11.2017
4. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) Vimperk, ulice Čelakovského – parkoviště na pozemku parc. č. 760/35 a parc. č. 760/36
– projektové práce - návrh smlouvy o dílo, záznam o předběžné řídící kontrole
b) Vimperk, ulice Hřbitovní – rekonstrukce komunikace – projektové práce – návrh dodatku
č. 3, cenová nabídka, záznam o předběžné řídící kontrole
c) návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro
odběrné místo VO v osadě Stará Lipka, záznam o předběžné řídící kontrole
d) obnova pláště budovy čp. 167 ve Vimperku – návrh dodatku č. 2 (navýšení ceny díla o
492.111 Kč bez DPH), záznam o předběžné řídící kontrole
e) plán zimní údržby 2017/2018
f) Cyklostezka Volyňka – I. etapa – projektová dokumentace – návrh dodatku č. 2, záznam
o předběžné řídící kontrole
g) úprava bezejmenného potoka na pozemku parc. č. 645/19 v k. ú. Vimperk – areál MO
Vimperk ČRS – předpokládaný záměr
h) návrh smlouvy o realizaci a budoucím vypořádání investice Připojení bytového domu čp.
456 – dopis společnosti ENERGIE AG Teplo Vimperk s. r. o. ze dne 31.10.2017
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na projektové práce
„Vimperk, ulice Čelakovského - parkoviště na pozemku parc. č. 760/35 a parc. č. 760/36“ mezi
městem Vimperk a obchodní firmou GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s. r. o.
Budovcova 2530, 397 01 Písek dle předloženého návrhu.
Pro 2 (Sýs, Kutil), proti 0, zdržel se 3. Návrh nebyl přijat.
Usnesení č. 1141
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka
na akci „Vimperk, ulice Hřbitovní – rekonstrukce komunikace – projektové práce“ mezi
městem Vimperk a obchodí firmou GK Plavec - Michalec, Geodetická kancelář s. r. o.,
Budovcova 2530 Písek dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 22.11.2017

Usnesení č. 1142
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí č. 12320280 pro odběrného místo veřejného osvětlení v osadě
Stará Lipka mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice a
městem Vimperk, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 22.11.2017
Usnesení č. 1143
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.08.2017
se stavební firmou GSI INVEST, s. r. o., Na Hroudě 3317/22, Praha 10 na provedení díla
„Obnova pláště budovy čp. 167 ve Vimperku“ dle předloženého návrhu.
Kutil – oznámil střet zájmu
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.11.2017
Usnesení č. 1144
Rada města souhlasí s plánem zimní údržby pro rok 2017/2018 dle předloženého
návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 10.11.2017
Usnesení č. 1145
Rada města rozhodla uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 k smlouvě o dílo ze dne
09.06.2017, jejímž předmětem je „Cyklostezka Volyňka – I. etapa – projektová
dokumentace“, mezi městem Vimperk a Ing. Jaromírem Raisem, Husova tř. 457/104
České Budějovice dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.11.2017
Usnesení č. 1146
Rada města pověřuje odbor investic a údržby zajistit projektovou dokumentaci pro
stavební povolení na akci „Úprava bezejmenného potoka na pozemku parc. č. 645/19
v k. ú. Vimperk“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.10.2017
Usnesení č. 1147
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o realizaci a budoucím vypořádání investice
„Připojení bytového domu čp. 456“, mezi městem Vimperk a společností Energie AG
Teplo Vimperk s. r. o. dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2017

5. Zásady pro vydávání zpravodaje města Vimperk „Vimperské noviny“ – proběhla
diskuse, rozhodnutí odloženo na jednání RM 20.11.2017
Přílohy:

- návrh šéfredaktora VN J. Pulkrábka

6. Žádost o přidělení individuální dotace
Přílohy:

- žádost S. Chalupné ze dne 30.10.2017 s přílohami

Usnesení č. 1148
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 5.000 Kč Silvii Chalupné –
ředitelce závodu, na nákup pamětních medailí pro každého závodníka za účast na
Memoriálu Jarky Landové – závod ve sportovní gymnastice, který se uskuteční
25.11.2017 ve Vimperku. Rada města požaduje předložení vyúčtování nejpozději do
20.12.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 30.11.2017
7. Různé
R1) Zpráva Skupiny pro rozvoj areálu Vodník
Přílohy:

- zpráva ze dne 02.11.2017

Usnesení č 1149
Rada města bere na vědomí dosavadní činnost Skupiny pro rozvoj areálu Vodník. Dále
rada města pověřuje starostu města jednáním s Ing. Janem Králem, jednatelem MěSl
Vimperk o údržbě areálu Vodníku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Dvořák). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, S, termín do 16.11.2017
R2) Informace – za přítomnosti Mgr. Korbelové a P. Macorlíka se hovořilo o možnosti vytvořit
opatření obecné povahy týkající se zřízení lokality se zvýšeným počtem sociálně negativních
jevů. Rada města se kloní k názoru nevyužít nabídky. Bez usnesení.
Návrh odboru HB o opravu tiskové chyby v usnesení RM č. 958 ze dne 25.09.2017 ve smyslu
opravy termínu prodloužení nájemního vztahu k bytu, a to z 29.09.2019 na 26.09.2019.
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

MVDr. Šárka Janásková

