Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.01.2018
Přítomni:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka
Janásková
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Jan Tůma, vedoucí FO
Mgr. Eliška Ketzerová, Ph.D.LL.M., advokátka
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Václav Franz, Ph.D., MBA, předseda Rady oblastní hospodářské komory
Prachatice
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Mgr. Zdeněk Kuncl, vedoucí odboru ŠK
Renata Lešková, referentka odboru ŠK

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2018
3. Pozemky
4. Bytové záležitosti
5. Pracovní verze Územní studie U Sloupů
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
7. Záležitosti odboru investic a údržby
8. Žádost o přidělení individuální dotace
9. Rámcová smlouva o spolupráci
10. Organizační řád MěÚ Vimperk
11. Zásady pro použití sociálního fondu a rozpočet sociálního fondu MěÚ Vimperk
2018
12. Návrh smlouvy s Jihočeskou hospodářskou komorou
13. Poskytování právních služeb městu Vimperk
14. 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 22.01.2018

Usnesení č. 87
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 22.01.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

2. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2018
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 88
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši 52.225,00 Kč (RO č. 5).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 01.02.2018

3. Pozemky
Přílohy:

a) souhlas se záměrem stavby „Vimperk – nom, kNN, parc. č. 1804, Vavi“ –
žádost společnosti Elektroinvest ze dne 22.01.2018, návrh budoucích smluv
o zřízení VB, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) žádost spolku Vimpersko, z. s. ze dne 22.01.2018 o dlouhodobý pronájem
kaple v ulici Brantlova - snímek mapy se zákresem, fotografie

Usnesení č. 89
Rada města rozhodla uzavřít se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030039366/004 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
v rámci stavby „Vimperk – nom, kNN, pč.1804, Vavi“ v pozemcích ve vlastnictví města
Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, vedených
jako parcely katastru nemovitostí KN č. 1805, KN č. 1806/1 a KN č. 1806/2 podle
přiloženého snímku katastrální mapy a to za předpokladu, dodržení podmínek
stanovených městem Vimperk, které budou nedílnou součástí této smlouvy.
Podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za smluvní
jednorázovou cenu ve výši 22.000 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.02.2018
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Usnesení č. 90
Rada města rozhodla uzavřít se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030039366/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN,
uzemnění a kabelového pilíře v rámci stavby „Vimperk – nom, kNN, pč.1804, Vavi“
v pozemku ve vlastnictví města Vimperk zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec
Vimperk a k. ú. Hrabice na LV č. 10001, vedeného jako parcela katastru nemovitostí KN
č. 680/1 podle přiloženého snímku katastrální mapy a to za předpokladu, dodržení
podmínek stanovených městem Vimperk, které budou nedílnou součástí této smlouvy.
Podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za smluvní
jednorázovou cenu ve výši 2.500 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.02.2018
Usnesení č. 91
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout parcelu katastru nemovitostí KN
č. 1699 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 včetně stavby bez čp./če – objekt
občanské vybavenosti (kaple v ulici Brantlova ve Vimperku) vedenou u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v obci a k. ú. Vimperk, za
účelem celkové rekonstrukce a obnovy této kaple, a tomu odpovídající úpravy pozemku,
na němž je kaple postavena a jejího řádného provozu. Po dobu trvání nájemního vztahu
bude nájemce moci využívat i část pozemku KN č. 1684/1 v k. ú. Vimperk sloužícího jako
přístupová cesta k pronajaté nemovitosti.
Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou 5 let tj. od 20.02.2018 do 20.02.2023.
Nájemné bude ve výši 7 Kč/rok. Po dokončení rekonstrukce a obnovy kaple bude tato
předána městu zpět do užívání bez nároku na finanční vyrovnání tj. uhrazení
vynaložených nákladů na tuto obnovu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.02.2018

4. Bytové záležitosti
Přílohy:

a) žádost ze dne 17.01.2018 o prodloužení NS k bytuv ul. K Rokli čp. 496
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 28.12.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. U Lázní čp. 171
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 08.01.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. Sklářská čp. 129
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 16.01.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 434
Vimperk, vyjádření MěSD, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 10.01.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. Nad Stadionem
čp. 356 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 27.12.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. SNP čp. 462 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 21.12.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Sklářská čp. 399
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
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h) žádost ze dne 17.01.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou
čp. 590 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost ze dne 28.12.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 424
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
j) žádost ze dne 22.12.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 428
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru
Usnesení č. 92
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 496 ve Vimperku
a to na dobu určitou s platností od 31.01.2018 do 31.12.2018. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.02.2018
Usnesení č. 93
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 31.01.2018 do 30.06.2018. Nájemné je
stanoveno ve výši 32,15 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.02.2018
Usnesení č. 94
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Sklářská čp. 129 ve
Vimperku do 28.02.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.02.2018
Usnesení č. 95
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 434 ve
Vimperku, do 28.02.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.02.2018
Usnesení č. 96
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Nad Stadionem
čp. 356 ve Vimperku, do 30.06.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.02.2018
Usnesení č. 97
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici SNP 462 ve
Vimperku do 31.01.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.02.2018
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Usnesení č. 98
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Sklářská 399 ve
Vimperku do 30.06.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.02.2018
Usnesení č. 99
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou
čp. 590 ve Vimperku do 26.02.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.02.2018
Usnesení č. 100
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici
Mírová čp. 424 ve Vimperku pro dluhy váznoucí na uvedeném bytě a vyzývá nájemníka
k vyklizení a předání bytu městu Vimperk nejpozději do 28.02.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.02.2018
Usnesení č. 101
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu v ulici
Mírová čp. 428 ve Vimperku a trvá na jeho vyklizení a předání městu Vimperk nejpozději
do 15.02.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.02.2018

5. Pracovní verze Územní studie U Sloupů
Přílohy:

- návrh odboru VÚP, pracovní výkresy koncepce studie – 6 x A4

Usnesení č. 102
Rada města bere na vědomí pracovní verzi „Územní studie U Sloupů“ jak byla dne
22.01.2018 předložena zpracovatelem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 29.01.2018

6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

a) jmenování členů školské rady při základních školách, zápis o provedení
a výsledcích voleb do školské rady na ZŠ Smetanova a ZŠ TGM
b) zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 11.01.2018 č. 01/2018 s návrhy na
přidělení dotací, vyúčtování dotací příslušných žadatelů z roku 2017
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c) návrh smlouvy o reklamě a propagaci se společností RESPECT, a. s. na
materiální zajištění tomboly městského plesu
d) návrh smlouvy o poskytnutí reklamních služeb se společností REPAM
ELEKTRO s. r. o. na materiální zajištění tomboly městského plesu
Usnesení č. 103
Rada města jmenuje Ing. Vladislava Oliwu, Zdeňku Navrátilovou a Petra Květoně za
členy školské rady za zřizovatele při Základní škole Vimperk, Smetanova 405, okres
Prachatice, v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), na funkční období
v letech 2018 – 2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 09.02.2018
Usnesení č. 104
Rada města jmenuje Ing. Michala Jančeho, Bc. Janu Czerwenkovou a Marcelu Kobrovou
za členy školské rady za zřizovatele při Základní škole T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje
268, okres Prachatice, v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), na
funkční období v letech 2018 – 2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 09.02.2018
Usnesení č. 105
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 11.01.2018
a rozhodla přidělit individuální dotace z rozpočtu města takto:
• Stifterovu pošumavskému železničnímu spolku Vimperk, zastoupeného panem
Vladislavem Šlégrem, jednatelem spolku, ve výši 30.000 Kč, na částečnou
úhradu nákladů souvisejících s akcí Silvestrovské jízdy zvláštních vlaků 2018.
• Radě ZŠ TGM Vimperk, z. s., zastoupené paní Mgr. Dagmar Rückerovou,
místopředsedkyní spolku, ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů
souvisejících s organizací Plesu dechovky a mažoretek, dne 14.04.2018.
• Radě ZŠ TGM Vimperk, z. s., zastoupené paní Mgr. Dagmar Rückerovou,
místopředsedkyní spolku, ve výši 30.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů
souvisejících s účastí souborů mažoretek Klapeto ZŠ TGM Vimperk (skupiny
seniorky, kadetky, littlekadetky), na soutěžích v mažoretkovém sportu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 15.02.2018
Usnesení č. 106
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o reklamě a propagaci se společností RESPECT,
a. s. na poskytnutí finanční částky ve výši 5.000 Kč určené na materiální zajištění
tomboly městského plesu dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 02.02.2018
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Usnesení č. 107
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování reklamních služeb se společností
REPAM ELEKTRO s. r. o. na poskytnutí věcných cen v celkové hodnotě 5.000 Kč
určených na materiální zajištění tomboly městského plesu dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 02.02.2018

7. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) výstavba světelného signalizačního zařízení Vimperk, SSZ XX.17 Pražská –
přechod – zadávací dokumentace
b) návrh smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. CB 2017_0057 v ulici Mírová
c) Vimperk, ulice Sušická – přechod pro chodce na silnici II/145, u Tesca –
zadávací dokumentace
d) návrh smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce a modernizace sportovního
zařízení – šatny a soc. zázemí pro ZS ve Vimperku – II. etapa – exteriér“,
záznam o předběžné řídící kontrole
e) návrh smlouvy o dílo na akci „Fotbalové hřiště – dlažby v okolí šaten“,
záznam o předběžné kontrole
f) návrh smlouvy o dílo „Atletický ovál – administrátor zadávacího řízení“ –
cenová nabídka – 1 x A4, záznam o předběžné řídící kontrole
g) návrh smlouvy o dílo na akci „Kostel sv. Bartoloměje ve Vimperku –
restaurování nástěnných gotických maleb“, cenová nabídka, záznam
o předběžné řídící kontrole

Usnesení č. 108
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele na stavební
práce: „Výstavba světelného signalizačního zařízení Vimperk, SSZ XX.17 Pražská přechod“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2018
Usnesení č. 109
Rada města jmenuje v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek komisi na zakázku: „Výstavba světelného signalizačního
zařízení Vimperk, SSZ XX.17 Pražská - přechod“ ve složení Lukáš Sýs, Ing. Michal
Janče, Josef Mistr, Petr Květoň, Zdeněk Kutil.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2018
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Usnesení č. 110
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací č. č. CB 2017_0057 v ulici Mírová mezi Českou telekomunikační
infrastrukturou a. s. Olšanská 2671/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov a městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2018
Usnesení č. 111
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vimperk, ulice Sušická – přechod pro
chodce na sinici II/145, u Tesca“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2018
Usnesení č. 112
Rada města jmenuje v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Vimperk, ulice Sušická – přechod pro chodce na silnici II/145, u Tesca“, ve
složení: Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Petr Květoň.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2018
Usnesení č. 113
Rada města rozhodla, na základě odst. 3 čl. VIII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady
a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku “Rekonstrukce
a modernizace sportovního zařízení – šatny a soc. zázemí pro ZS ve Vimperku – II. etapa
– exteriér” společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o., Steinbrenerova 6/2, 385 17
Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2018
Usnesení č. 114
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci “Rekonstrukce a modernizace
sportovního zařízení – šatny a soc. zázemí pro ZS ve Vimperku – II. etapa – exteriér” se
společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o., Steinbrenerova6/2, 385 17 Vimperk dle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2018
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Usnesení č. 115
Rada města rozhodla, na základě odst. 3 čl. VIII. Vnitřní směrnice č.1/2014 „Zásady
a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku “Fotbalové hřiště dlažba v okolí šaten” společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o., Steinbrenerova 6/2,
385 17 Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2018
Usnesení č. 116
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci “Fotbalové hřiště - dlažba v okolí
šaten” se společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o., Steinbrenerova 6/2, 385 17
Vimperk dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2018
Usnesení č. 117
Rada města rozhodla uzavřít příkazní smlouvu, jejímž předmětem je administrace
zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Atletický ovál Vimperk“, mezi
městem Vimperk a společností Sigmin a. s., Táboritská 511, 280 02 Kolín IV, dle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2018
Usnesení č. 118
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s akad. mal. Jiřím Čechem, Laudova
1026/7,163 00 Praha 6 - Řepy na realizaci akce „Kostel sv. Bartoloměje ve Vimperku –
restaurování nástěnných gotických maleb“ dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2018

8. Žádost o přidělení individuální dotace
Přílohy:

- žádost Svazu tělesně postižených v ČR, z. s. MO Vimperk ze dne 17.01.2018
včetně čestného prohlášení

Usnesení č. 119
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 2.500 Kč Svazu tělesně
postižených v ČR, z. s., MO Vimperk, Mírová 433, na částečnou úhradu nákladů při
pořádání bowlingového turnaje tří organizací STP – Vimperk, Prachatice, Volary, který
se uskuteční dne 16.08.2018 ve Vimperku. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady
města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.09.2018.
Kutil oznámil, že je ve střetu zájmů.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Kutil, chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 02.02.2018
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9. Rámcová smlouva o spolupráci
Přílohy:

- návrh smlouvy se společností Palmknihy – eReading s. r. o. č. 523/2018,
postup pro čtenáře, e-mailová korespondence společnosti s MěK Vimperk,
návrh tajemníka

Usnesení č. 120
Rada města rozhodla uzavřít rámcovou smlouvu o spolupráci č. 523/2018 mezi
poskytovatelem Palmknihy- eReading s. r. o. Praha 4 Nusle, Na Pankráci 1683/30
a příjemcem městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk dle předloženého návrhu.
Smlouva řeší krátkodobé zpřístupnění autorských děl (e- výpůjčky) platným
registrovaným uživatelům Městské knihovny Vimperk a jejich zaměstnancům.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěK, termín do 01.02.2018

10. Organizační řád MěÚ Vimperk
Přílohy:

- návrh tajemníka, Organizační řád MěÚ Vimperk platný od 01.02.2018

Usnesení č. 121
Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
schvaluje Organizační řád Městského úřadu Vimperk s platností od 01.02.2018
a pověřuje starostu města a tajemníka městského úřadu jeho podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 01.02.2018

11. Zásady pro použití sociálního fondu a rozpočet sociálního fondu MěÚ Vimperk 2018
Přílohy:

- zásad, rozpočet, návrh tajemníka

Usnesení č. 122
Rada města schvaluje Zásady pro použití sociálního fondu 2018 podle předloženého
návrhu a pověřuje předsedu správní rady fondu jejich podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 29.01.2018
Usnesení č. 123
Rada města schvaluje Rozpočet sociálního fondu na rok 2018 – tvorba a čerpání podle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 29.01.2018
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12. Návrh smlouvy s Jihočeskou hospodářskou komorou
Přílohy:

- návrh smlouvy, návrh starosty, kopie usnesení RM č. 1144 ze dne 14.11.2016

Usnesení č. 124
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Jihočeskou hospodářskou
komorou a městem Vimperk dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 01.02.2018

13. Poskytování právních služeb městu Vimperk
Přílohy:

- návrh starosty, návrh smlouvy s Mgr. E. Ketzerovou, Ph.D.LL.M

Usnesení č. 125
Rada města rozhodla vypovědět příkazní smlouvu včetně dodatků č. 1 a č. 2 mezi
příkazníkem JUDr. Vladimírem Kyselákem, advokátem, Pražská ul. čp. 30 Příbram II a
přistupujícím příkazníkem JUDr. Tomášem Samkem, advokátem, Zahradnická 140
Příbram a dále mandatářem JUDr. Tomášem Samkem, advokátem, advokátní kanceláře
Holá&Samek, Pražská 140 Příbram a příkazcem, mandatorem městem Vimperk,
Steinbrenerova 6 Vimperk a pověřuje starostu města podáním písemné výpovědi.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 30.01.2018
Usnesení č. 126
Rada města rozhodla, v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014, čl. VII odst. 6 uzavřít
smlouvu o poskytování právních služeb mezi klientem městem Vimperk,
Steinbrenerova 6 Vimperk a advokátkou Mgr. Eliškou Ketzerovou, Ph.D.LL.M.
reg. č. ČAK 14134 Pivovarská 60/12 Vimperk dle předloženého návrhu s účinností od
01.02.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 01.02.2018

14. Různé
R1) Žádost o schválení záměru vybudování učebny cizích jazyků
Přílohy:

- žádost ZŠ Vimperk, Smetanova 405 ze dne 29.01.2018 o schválení záměru
vybudovat učebnu cizích jazyků

Usnesení č. 127
Rada města souhlasí se záměrem vybudování učebny cizích jazyků v přístavbě
pavilónu družin v Základní škole Vimperk, Smetanova 405.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 05.02.2018
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Návrh starosty na opravu tiskové chyby: v usnesení RM č. 56 ze dne 15.01.2018 se slovo
„předsedou“ nahrazuje slovem „členem“.

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová, Petra Láchová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Lukáš Sýs
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