Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2017
Přítomni:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka
Janásková
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Peter Macorlík, vrchní strážník MěP Vimperk

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2017
3. Pozemky
4. Záležitosti odboru investic a údržby
5. Návrh smlouvy o poskytování supervize
6. Návrh smlouvy o výpůjčce movitých věcí pro logickou hru Steinbrenerova tiskárna
7. Plán prevence kriminality města Vimperk na období 2018 – 2020
8. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
9. Ceník inzerce ve Vimperských novinách
10. Návrh dodatku č. 13 ke smlouvě VERA
11. Organizační řád Městského úřadu Vimperk
12. Implementace obecného nařízení GDPR
13. 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 18.12.2017

Usnesení č. 1332
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 18.12.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2017
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 1333
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši – 113.110,80 Kč (RO č. 61),
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 5.503,00 Kč (RO č. 62).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.12.2017
3. Pozemky
Přílohy:
a) návrh smlouvy o zřízení VB – stavba „Vimperk – Hajná H. kNN“ – žádost společnosti
GEFOS inženýring, s. r. o. ze dne 18.12.2017, snímek mapy se zákresem, návrh odboru
HB
b) návrh smlouvy o zřízení VB – stavba „Vimperk – kabel NN směr Boubská,“ – žádost
společnosti GEFOS inženýring s. r. o. ze dne 19.12.2017, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
c) kopie zveřejněného záměru č. 83/38/2017, žádost ze dne 22.12.2017, návrh nájemní
smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) stanovisko k návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vyšovatka –
sdělení SPÚ ze dne 11.12.2017, návrh odboru HB
e) žádost spolku TJ Šumavan Vimperk, z. s. ze dne 19.12.2017
Usnesení č. 1334
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-014330046582/002 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
kabelového vedení NN, kabelové skříně a uzemnění na částech zatížených nemovitostí
v rámci stavby „Vimperk – Hajná H. kNN,“ v pozemcích města Vimperk, parcel katastru
nemovitostí KN č. 2045, KN č. 2046/1, KN č. 2071/6 a KN č. 2072/3 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. 2452-123/2017. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 4.300 Kč bez DPH. Rada města pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.01.2018

Usnesení č. 1335
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-014330046585/002 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
kabelového vedení NN na částech zatížených nemovitostí v rámci stavby „Vimperk –
kabel NN směr Boubská,“ v pozemcích města Vimperk, parcel katastru nemovitostí KN
č. 726, KN č. 738 a KN č. 739/5 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú.
Boubská na LV č. 10001, podle přiloženého geometrického plánu č. 239-741/2017.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši
10.000 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.01.2018
Usnesení č. 1336
Rada města rozhodla pronajmout části pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a
k. ú. Vimperk, na LV č. 10001 pro město Vimperk, označené jako parcely katastru
nemovitostí KN č. 806/5 – ostatní plocha a KN č. 819/5 – ostatní plocha o výměře 18 m2,
za účelem umístění plechové garáže. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou od 01.01.2018 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 18,Kč/m2/rok. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy o nájmu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.01.2018
Usnesení č. 1337
Rada města nemá námitek proti předloženému návrhu soupisu nároků tj. nového určení
pozemků ve vlastnictví města Vimperk vyhotoveného Státním pozemkovým úřadem
Prachatice v rámci Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vyšovatka.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.01.2018
Usnesení č. 1338
Rada města pověřuje vedoucího odboru hospodářského a bytového MěÚ Vimperk
zastupováním města Vimperk tj. jako vlastníka pozemků v k. ú. Vyšovatka, při
projednávání Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vyšovatka
pořizované Státním pozemkovým úřadem Prachatice.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.01.2018

Usnesení č. 1339
Rada města rozhodla změnit své usnesení č. 1077 ze dne 23.10.2017 tak, že prostory
v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku v 1. PP v bloku AB č. 307 (místnost č. 026)
o celkové výměře 185,40 m2 budou vypůjčeny na dobu určitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou s platností od 01.11.2017 do 31.12.2027. Změna smlouvy o výpůjčce bude řešena
dodatkem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.01.2018
4. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) obnova městského opevnění na pozemku parc. č. 440 a parc. č. 441 v k. ú. Vimperk –
koruna a severní líc zdiva – návrh smlouvy o dílo, záznam o předběžné řídící kontrole
b) návrh smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy v ulici 1. máje, záznam o
předběžné řídící kontrole
Usnesení č. 1340
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavební zakázky „Obnova
městského opevnění na pozemku parc. č. 440 a parc. č. 441 v k. ú. Vimperk – koruna a
severní líc zdiva“ se stavební firmou TVInvest, s. r. o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo
Březí dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 20.01.2018
Usnesení č. 1341
Rada města Vimperk rozhodla uzavřít smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy
č. 13010279 v ulici 1.máje mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice a městem Vimperk, Steinbrenerova 6 Vimperk dle předloženého
návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.01.2018
5. Návrh smlouvy o poskytování supervize
Přílohy:

- návrh smlouvy o zajištění individuální a týmové supervize pro zaměstnance
Městského úřadu Vimperk, odboru sociálních věcí a zdravotnictví na úseku
SPO, návrh smlouvy o zajištění individuální a týmové supervize pro
zaměstnance Městského úřadu Vimperk, odboru sociálních věcí a zdravotnictví
na úseku SP

Usnesení č. 1342
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování supervize na úseku sociálně
právní ochrany dětí mezi objednatelem městem Vimperk a poskytovatelem Poradnou
pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně – profesní oblast
a osobnostní rozvoj, o. p. s. Strakonice dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka
městského úřadu podpisem smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 31.12.2017

Usnesení č. 1343
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování supervize na úseku sociální
práce mezi objednatelem městem Vimperk a poskytovatelem Poradnou pro rodinu,
manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně – profesní oblast a osobnostní
rozvoj, o. p. s. Strakonice dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka městského
úřadu podpisem smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 31.12.2017
6. Návrh smlouvy o výpůjčce movitých věcí pro logickou hru Steinbrenerova tiskárna
Přílohy:

- návrh odboru ŠK

Usnesení č. 1344
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce movitých věcí pro logickou hru
Steinbrenerova tiskárna mezi městem Vimperk a Renatou Leškovou dle předloženého
návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.12.2017
7. Plán prevence kriminality města Vimperk na období 2018 – 2020
Přílohy:

- návrh plánu s třemi přílohami, návrh MěP

Usnesení č. 1345
Rada města schvaluje Plán prevence kriminality města Vimperk na období 2018 – 2020
s připomínkami a pověřuje vrchního strážníka Městské policie Vimperk dopracováním
opatření v jednotlivých bodech.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěP, termín do 30.12.2017
8. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
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

Usnesení č. 1346
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 jeden rok.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.12.2017

9. Ceník inzerce ve Vimperských novinách
Přílohy:
- rozměry a ceny inzerátů ve VN - 2018
Usnesení č. 1347
Rada města schvaluje rozměry a ceny inzerátů ve Vimperských novinách dle
předloženého s platností od 01.01.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.12.2017
10. Návrh dodatku č. 13 ke smlouvě VERA
Přílohy:

- návrh dodatku č. 13 s přílohou č. 1

Usnesení č. 1348
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 13 ke Smlouvě o pronájmu programového
vybavení VERA Radnice a podpoře provozu a užití IS VERA Radnice číslo SWRp/08/41
ze dne 03.10.2008 ve znění dodatků č. 1 – č. 12 mezi poskytovatelem společností VERA,
spol. s r. o. Praha 6 - Vokovice, Lužná 2 a nabyvatelem městem Vimperk, Steinbrenerova
6 Vimperk dle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je dodání a udělení licence
k užití programového vybavení VERA Radnice formou pronájmu včetně poskytování
technické podpory na agendu Sklady (MS).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, FO, TIS, termín do 31.12.2017
11. Organizační řád Městského úřadu Vimperk – odloženo na jednání RM dne 15.01.2018
Přílohy:

- návrh organizačního řádu

12. Implementace obecného nařízení GDPR
Přílohy:

- KSCO nabídka pro město Vimperk, fáze interního auditu na úseku ochrany
osobních údajů, návrh zpracovatelské smlouvy o zpracování osobních údajů,
návrh rámcové smlouvy o poskytování osobních údajů

Usnesení č. 1349
Rada města schvaluje realizaci procesu implementace nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR) jednotně do prostředí Městského úřadu
Vimperk, včetně jeho organizačních složek i všech městem zřízených příspěvkových
organizací a společností s. r. o. založených městem Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, S, příspěvkové organizace, termín do 28.03.2018

Usnesení č. 1350
Rada města schvaluje provedení prvotní analýzy a plán implementace ochrany
osobních údajů dle GDPR externím zpracovatelem společností Keystone Company a. s.
Korunní 2569/108 Praha, který byl vybrán v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 Zásady
a postupy při zadávání veřejných zakázek článku VII, odst. 6. Rada města ukládá
tajemníkovi městského úřadu předložit návrh smlouvy s výše uvedenou společností na
zpracování komplexní analýzy a navrhnout pro rok 2018 finanční prostředky pro
zajištění implementace GDPR v prostředí Městského úřadu Vimperk, včetně jeho
organizačních složek i všech městem zřízených příspěvkových organizací a společností
s. r. o. založených městem Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, S, příspěvkové organizace, termín do 28.03.2018
Usnesení č. 1351
Rada města schvaluje složení pracovní skupiny pro implementaci GDPR v obsazení:
předseda pracovní komise Mgr. Pavel Dvořák, tajemník pracovní komise Zdeněk
Ženíšek, členové komise Michal Cigánek, Bc. Renata Samohejlová, Ing. Veronika
Čermáková, Ing. Jan Tůma.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, S, příspěvkové organizace, termín do 28.03.2018
Usnesení č. 1352
Rada města ukládá vedoucím jednotlivých odborů městského úřadu Vimperk, vedoucím
organizačních složek města Vimperk, ředitelům a jednatelům jednotlivých
příspěvkových organizací zřízených městem Vimperk a společností s. r. o. zřízených
městem Vimperk poskytnout pracovní skupině GDPR a dalším zúčastněným subjektům
procesu implementace GDPR potřebnou součinnost a zázemí při zpracování prvotní
analýzy a následných dalších opatření z této analýzy vyplývající.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, S, příspěvkové organizace, termín do 28.03.2018
Usnesení č. 1353
Rada města schvaluje rámcovou smlouvu o poskytování poradenství a služeb mezi
poradcem společností Keystone Company a. s. se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady
101 00 Praha 10 a klientem městem Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, S, příspěvkové organizace, termín do 28.03.2018
Usnesení č. 1354
Rada města schvaluje zpracovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů mezi
poradcem společností Keystone Company a. s. se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady
101 00 Praha 10 a klientem městem Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, S, příspěvkové organizace, termín do 28.03.2018

13. Různé
R1) Informace odboru SV k zápisu RM ze dne 27.11.2017, týkající se podnětu k řešení
sociální situace v rodině paní B. – bez usnesení
R2) Diskuse ke zveřejnování podkladových materiálů do RM - tajemníkovi a
zpracovatelům materiálů byl uložen úkol, který by řešil toto zveřejňování
R3) Tajemník podal informace k vyplněným formulářům ke střetu zájmů
R4) Tajemník seznámil RM s návrhy, jak se budou řešit odměny pro zastupitele města –
bude případně řešeno na zasedání ZM v prvním čtvrtletí roku 2018
R5) Tajemník seznámil RM s postupem, jak vyřešit změny v zařazení do platových tříd
některých zaměstnanců od 01.01.2018 – bude řešeno do konce měsíce ledna 2018
R6) Starosta podal návrh na řešení případných změn platů jednatelům společností –
Městská správa domů s. r. o., Městské služby s. r. o., Městské lesy s. r. o. – bude řešeno
během prvního čtvrtletí roku 2018
Návrh odboru IÚ na opravu tiskové chyby v usnesení RM č. 1319:
text „Vimperk – projekt regenerace starého sídliště – projektové práce“ se nahrazuje textem
„Vimperk – regenerace panelového sídliště – 1. etapa – projektové práce“

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová, Petra Láchová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Ing. Petr Bednarčík

