Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.02.2018
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. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Mgr. Zdeněk Kuncl, vedoucí odboru ŠK

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru investic a údržby
3. Záležitosti odboru životního prostředí
4. Pozemky
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
7. Návrh smlouvy o pořádání letního tábora pro děti
8. Návrh servisní smlouvy – knihovní systém Tritius
9. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele MěSD, s. r. o.
10. Návrh výpovědi ze smlouvy č. OVZ/0103053 o dodávce a využívání programového
systému OVZDUŠÍ
11. Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Městské služby Vimperk s. r. o.
12. 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 12.02.2018

Usnesení č. 193
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 12.02.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) ZŠ TGM Vimperk čp. 167 – restaurování a rekonstrukce stropní malířské
výzdoby omítek vestibulu a schodiště – cenová nabídka ze dne 08.02.2018,
návrh smlouvy o dílo vč. záznamu o předběžné řídící kontrole
b) instalace výtahu do čp. 6 – zadávací řízení na dodavatele stavby
c) zakázka „Vimperk, ulice Sušická – přechod pro chodce na silnici II/145,
u Tesca“ – zpráva o hodnocení nabídek
d) zakázka „Vimperk, ulice Sušická – přechod pro chodce na silnici II/145,
u Tesca“ – návrh smlouvy o dílo, záznam o předběžné řídící kontrole
e) návrh smlouvy o dílo na stavební práce „Podzemní kontejnery – zpevněné
plochy na p. č. 78, Vimperk“, záznam o předběžné řídící kontrole
f) zakázka „Výstavba světelného signalizačního zařízení Vimperk,
SSZ XX. 17 Pražská – přechod“ – zpráva o hodnocení nabídek, návrh smlouvy
o dílo, záznam o předběžné řídící kontrole
g) návrh smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 11023207/2 –
1. máje p. č. 902/2 k. ú. Vimperk, návrh dohody o přistoupení k platbám
vodného a stočného

Usnesení č. 194
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením čl. VII, odst. 6 Vnitřní směrnice č. 1/2014
uzavřít smlouvu o dílo s RAM ART, s. r. o., Linecká 57, 381 01 Český Krumlov na realizaci
akce „ZŠ TGM Vimperk č. p. 167 – restaurování a rekonstrukce stropní malířské výzdoby
omítek vestibulu a schodiště“ dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2018
Usnesení č. 195
Rada města Vimperk rozhodla zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele stavby
„Instalace výtahu do čp. 6, Vimperk“ dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 08.03.2018
Usnesení č. 196
Rada města jmenuje komisi pro zadávací řízení pro výběr dodavatele stavby „Instalace
výtahu do čp. 6, Vimperk“ ve složení: Tereza Dio, Ing. Michal Janče, Marcela Kobrová,
Lukáš Sýs, Zdeněk Ženíšek.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 08.03.2018
Usnesení č. 197
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise na zakázku
malého rozsahu na stavební práce: „Vimperk, ulice Sušická – přechod pro chodce na
silnici II/145, u Tesca“ rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi
Reno Šumava a. s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 12.03.2018
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Usnesení č. 198
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce „Vimperk, ulice Sušická – přechod pro chodce na silnici II/145, u Tesca“ mezi
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a společností Reno Šumava a. s.,
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 12.03.2018
Usnesení č. 199
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce: "Podzemní kontejnery - zpevněné plochy na p. č. 78, Vimperk" mezi městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a společností Stavimperk s. r. o., U Sloupů
19, 385 01 Vimperk, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.03.2018
Usnesení č. 200
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise
na zakázku malého rozsahu na stavební práce: "Výstavba světelného signalizačního
zařízení Vimperk, SSZ XX. 17 Pražská - přechod" rozhodla zadat výše uvedenou
veřejnou zakázku společnosti STRABAG, a. s. Vodňanská 333, 383 01 Prachatice. Tato
nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.03.2018
Usnesení č. 201
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce: "Výstavba světelného signalizačního zařízení Vimperk, SSZ XX. 17 Pražská přechod" mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a společností
STRABAG, a. s. Vodňanská 333, 383 01 Prachatice, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.03.2018
Usnesení č. 202
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.
11023207/2 pro budovu 1. máje pč. 902/2 k. ú. Vimperk se společností ČEVAK, a. s.,
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2018
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Usnesení č. 203
Rada města rozhodla uzavřít dohodu o přistoupení k platbám vodného a stočného ke
smlouvě č. 11023207/2 o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro budovu 1. máje
pč. 902/2 k. ú. Vimperk, se společností ČEVAK, a. s., Severní 2264/8, 370 10 České
Budějovice a společností Ski klub Šumava Vimperk, z. s., dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2018

3. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:

a) návrh k souhlasu s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na
pozemcích p. č. 843/10, 2601/1 v k. ú. Vimperk, návrh žádosti s přílohami
b) návrh k souhlasu s podáním žádosti o pokácení dřevin na pozemku
p. č. 1685/1 v k. ú. Vimperk, návrh žádosti s přílohami

Usnesení č. 204
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve
vlastnictví města Vimperk pč. 843/10, 2601/1 k. ú. Vimperk, dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.03.2018
Usnesení č. 205
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve
vlastnictví města Vimperk 1685/1 k. ú. Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.03.2018

4. Pozemky
Přílohy:

a) pronájem kaple v ulici Brantlova postavené na poz. KN č. 1699
v k. ú. Vimperk – zveřejněný záměr č. 8/4/2018, žádost spolku Vimpersko, z. s.
ze dne 05.02.2018, snímek mapy se zákresem, fotografie, návrh smlouvy
o nájmu, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 05.02.2018 o provedení drobné směny pozemků
v k. ú. Křesanov, vyjádření VÚP, snímek mapy se zákresem, fotografie, návrh
odboru HB
c) žádost ze dne 13.02.2018 o zřízení pamětní desky na počest padlých občanů
Bořanovic v 1. světové válce, návrhy desky + záznamy z vojenského ústředního
archivu, návrh odboru HB

Usnesení č. 206
Rada města rozhodla pronajmout spolku Vimpersko, z. s., se sídlem Svornosti 42/2,
Vimperk 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
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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 77 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, a to ukončení termínu udržitelnosti. Rada města
pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.02.2018
Usnesení č. 207
Rada města rozhodla nakládat s pozemky vedenými jako parcely katastru nemovitostí
KN č. 941/1 – ostatní plocha, silnice a KN č. 957/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Křesanov, dle předložené žádosti, ve smyslu směny jejich částí za části parcel
KN st. č. 15 a KN č. 957/5 dle geometrického plánu č. 180-280/2017 a pověřuje odbor
hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru prodeje tj. zajištění
ocenění pozemků.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2018
Usnesení č. 208
Rada města souhlasí dle předloženého návrhu se zřízením a umístěním pamětní desky
u vchodu do kapličky v Bořanovicích, se jmény občanů osady Bořanovice padlých
v 1. světové válce, a ukládá odboru hospodářskému a bytovému podat žádost o souhlas
se zřízením nového pietního místa na Ministerstvo obrany ČR.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.03.2018

5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:

a) žádost ze dne 05.02.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová
čp. 434 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 05.02.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. K Rokli
čp. 494 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 07.02.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová
čp. 424 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB

Usnesení č. 209
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 434 ve
Vimperku, do 28.02.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 26.02.2018
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Usnesení č. 210
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve Vimperku
a to na dobu určitou s platností od 20.02.2018 do 31.01.2019. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 26.02.2018
Usnesení č. 211
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 424 ve
Vimperku, do 31.03.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 26.02.2018

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

a) organizační zajištění provozu MŠ v době letních prázdnin, žádost MŠ 1. máje
180 ze dne 06.02.2018, žádost MŠ Klostermannova 365 ze dne 29.01.2018 –
odloženo na jednání RM dne 26.02.2018
b) informace ke konání řezbářského kurzu v termínu 27.07. – 29.07.2018
v parku

Usnesení č. 212
Rada města bere na vědomí konání řezbářského kurzu, v termínu 27. – 29. července
2018 v prostoru městského parku před ZŠ T. G. M.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 27.07.2018

7. Návrh smlouvy o pořádání letního tábora pro děti
Přílohy:

- návrh smlouvy o pořádání letního tábora pro děti v Nové Peci pro rok 2018

Usnesení č. 213
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o pořádání letního tábora pro děti v Nové Peci
pro rok 2018 v období od 18.08.2018 do 25.08.2018 mezi Přátelé dětí z. s., Menšíkova
1154, 383 01 Prachatice a městem Vimperk, dle přiloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 20.03.2018

8. Návrh servisní smlouvy – knihovní systém Tritius
Přílohy:

- návrh servisní smlouvy na zajištění vyjmenované servisní a udržovací činnosti
nutné k řádnému užití software ke knihovnímu systému Tritius v MěK Vimperk
s přílohami
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Usnesení č. 214
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu podle předloženého návrhu mezi objednatelem
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a zhotovitelem Tritius Solutions a. s.,
Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno. Předmětem smlouvy je zajištění vyjmenované
servisní a udržovací činnosti nutné k řádnému užití software ke knihovnímu systému
Tritius v Městské knihovně Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěK, termín do 28.02.2018

9. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele MěSD, s. r. o.
Přílohy:

- návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele MěSD

Usnesení č. 215
Rada města jako jediný společník společnosti Městská správa domů s. r. o. Vimperk,
náměstí Svobody 8, Vimperk schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce mezi
společností Městská správa domů s. r. o. Vimperk, náměstí Svobody 8. Vimperk
a jednatelem společnosti Bc. Danielem Kaiferem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 28.02.2018
Usnesení č. 216
Rada města jako jediný společník společnosti Městská správa domů s. r. o. Vimperk,
náměstí Svobody 8, Vimperk schvaluje výši měsíční odměny pro jednatele společnosti
Bc. Daniela Kaifera s platností od 01.02.2018, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 28.02.2018

10. Návrh výpovědi ze smlouvy č. OVZ/0103053 o dodávce a využívání programového
systému OVZDUŠÍ
Přílohy:

- návrh smlouvy č. OVZ/0103053 o dodávce a využívání programového
systému OVZDUŠÍ

Usnesení č. 217
Rada města rozhodla dát výpověď ze smlouvy č. OVZ/0103053 o dodávce a využívání
programového systému OVZDUŠÍ, která byla uzavřena 27.05.2003 se společností
Kvasar, spol. s r. o., Kvítková 3687/52, 760 01 Zlín od 01.01.2019. Důvodem výpovědi je
nepotřebnost programového systému zapříčiněnou změnou zákona č. 201/2012. Sb.,
zákon o ochraně ovzduší, který změnil systém poplatků za znečištění ovzduší.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 30.11.2018
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11. Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Městské služby Vimperk s. r. o.
Přílohy:

- zápis ze dne 31.01.2018

Usnesení č. 218
Rada města bere na vědomí zápis dozorčí rady Městských služeb Vimperk s. r. o. ze dne
31.01.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 28.02.2018

12. Různé
R1) Žádost společnosti Babybox – STATIM, z. s. o podporu zřízení nového babyboxu ve
Strakonicích.
Přílohy:

- žádost ze dne 09.02.2018

Usnesení č. 219
Rada města bere na vědomí dopis společnosti Babybox – STATIM, z. s. ze dne
09.02.2018, ve kterém žádá o podporu zřízení nového babyboxu ve Strakonicích a
pověřuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví zjištěním dalších informací pro
případnou podporu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, SV, termín do 02.03.2018

Návrh odboru KS na opravu tiskové chyby: v usnesení RM č. 150 ze dne 05.02.2018, kde se
jméno „Ondřeje Mánka“ nahrazuje jménem „Jiřího Mánka“.

Zapsala:

Petra Láchová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

MVDr. Šárka Janásková
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