Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.02.2018
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka Janásková
Mgr. Pavel Dvořák
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí FO
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Mgr. Zdeněk Kuncl, vedoucí odboru ŠK
Marie Hrušková, referentka odboru ŠK
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2018
3. Pozemky
4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
5. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
6. Záležitosti odboru životního prostředí
7. Záležitosti odboru investic a údržby
8. Žádosti o poskytnutí individuální dotace
9. Odprodej vyřazovaného nepotřebného movitého majetku
10. Navýšení pracovníka – Městská knihovna Vimperk
11. Různé

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

RM 26.02.2018
1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 19.02.2018

Usnesení č. 220
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2018.
Pro 3, 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. 221
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši – 1.006.413,20 Kč (RO č. 7),
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši – 173.999,00 Kč (RO č. 8).
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 05.03.2018
3. Pozemky
Přílohy:
a) ukončení nájmu části pozemku KN č. 1051/1 v k. ú. Vimperk užívaného pro zahrádkaření,
nový pronájem – žádost ze dne 15.02.2018, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 15.02.2018 o podporu extrémního dálkového pochodu MILITARY DEATH
MARCH 2018, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 05.02.2018 o provedení drobné směny pozemků v k. ú. Křesanov –
zveřejnění záměru směny – vyjádření odboru VÚP, snímek mapy se zákresem, fotografie,
znalecký posudek č. 4207/2018, návrh odboru HB
d) pacht pozemků užívaných k zemědělské činnosti – nabídky na zveřejněný záměr č.
9/5/2018 – návrh pachtovní smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
Usnesení č. 222
Rada města rozhodla ukončit pacht části pozemku KN č. 1051/1 o výměře 87 m2 v k. ú.
Vimperk užívaného k zahrádkaření Vimperk podle pachtovní smlouvy č. 10-231/14 ze
dne 30.04.2014, dohodou k 28.02.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.03.2018
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Usnesení č. 223
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pachtu části pozemku zapsaného 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, označeného jako parcela
katastru nemovitostí KN č. 1051/1 – zahrada o výměře 87 m2, za účelem jeho využití
k volnému času, rekreaci a zahrádkaření. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 2 Kč/m2/rok. Pozemek
bude propachtován stávající uživatelce této zahrady.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.03.2018
Usnesení č. 224
Rada města souhlasí s pořádáním dálkového pochodu MILITARY DEATH MARCH 2018,
který se uskuteční ve dnech 06.04.2018 – 08.04.2018 na území města Vimperk a s
využitím sportovního areálu Vodník pro vybudování zázemí tohoto pochodu, a to za
předpokladu, že organizátor si zajistí souhlas i od současného nájemce a správce
tohoto areálu tj. od Městských služeb Vimperk s. r. o.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.03.2018
Usnesení č. 225
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny částí pozemků vedených
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Křesanov, na listu vlastnictví č. 10001
pro město Vimperk, tam označených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 941/1 –
ostatní plocha, silnice a KN č. 957/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její části
oddělené geometrickým plánem č. 180-280/2017 a nově vedené jako díl „e“ o výměře 11
m2, díl „a“ o výměře 7 m2 a díl „d“ o výměře 14 m2 z majetku města Vimperk, za části
pozemků v k. ú. Křesanov na listu vlastnictví č. 519 označených jako parcely katastru
nemovitostí KN st. č. 15 – zastavěná plocha a nádvoří a KN č. 957/5 – ostatní plocha,
jiná plocha, její části oddělené geometrickým plánem č. 180-280/2017 a nově vedené
jako díl „b“ o výměře 3 m2 a díl „c“ o výměře 2 m2. Cena pozemků byla stanovena
znaleckým posudkem č. 4207/2018 ze dne 16.02.2018 jako cena v místě a čase obvyklá
ve výši 135 Kč/m2, celkově pak částkou 675 Kč za pozemky a 4.320 Kč za pozemky
města. Rozdíl cen směňovaných pozemků tj. 3.645 Kč uhradí směnitel městu před
podpisem směnné smlouvy a dále ve stejném termínu rovněž uhradí i náklady spojené
s převodem výše uvedených nemovitostí tj. správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí, geodetické dělení pozemků a pořízení znaleckého posudku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.03.2018
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Usnesení č. 226
Rada města rozhodla propachtovat, pozemky zapsané 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. 1719/1 – trvalý travní porost o výměře 6619 m2, KN č. 1724 – ostatní
plocha, neplodná půda o výměře 451 m2, KN č. 1725/1 – trvalý travní porost o výměře
9995 m2, část KN č. 1725/12 – trvalý travní porost o výměře 4370 m2, KN č. 1757 – trvalý
travní porost o výměře 12115 m2, KN č. 1758/1 – trvalý travní porost o výměře 5426 m2 a
KN č. 1761/1 – orná půda o výměře 748 m2, za účelem zemědělské činnosti (sklízení
travních porostů, pastva). Pachtovní smlouva bude uzavřena od 01.03.2018 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 2.000 Kč/ha/rok. Rada
města pověřuje starostu města podpisem této pachtovní smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.03.2018
4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 15.02.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová čp. 430 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost ze dne 19.02.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Čelakovského čp.
400 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost ze dne 21.02.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová čp. 435 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost ze dne 15.02.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová čp. 432 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
e) žádost ze dne12.02.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Sklářská čp. 399 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
f) žádost ze dne 12.02.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Nad Stadionem čp.
355 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
g) žádost o souhlas s umístěním přijímače WIFI antény na fasádu objektu v ul. Svornosti čp.
81 ve Vimperku, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 24.01.2018 o souhlas k podnájmu bytu v ul. Čelakovského čp. 400 ve
Vimperku, návrh podnájemní smlouvy, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
i) veřejná zakázka „Vimperk – rekonstrukce (kompletní výměna) výtahů v panelových
domech čp. 393, čp. 394, čp. 396 – čp. 398, čp. 400, čp. 402 –čp. 404, čp. 407, čp. 408,
čp. 410, čp. 424 – čp. 432, čp. 434, čp. 435, čp. 458, čp. 461, čp. 462, čp. 494 – čp. 496
a čp. 498 – čp. 500“ – protokol o hodnocení nabídek, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh
odboru HB
j) žádost TJ Šumavan Vimperk, z. s. ze dne 21.02.2018 o souhlas s úpravami ve
vypůjčených prostorech, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
Usnesení č. 227
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve
Vimperku do 31.03.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.03.2018
Usnesení č. 228
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Čelakovského čp.
400 ve Vimperku, do 31.03.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.03.2018
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Usnesení č. 229
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 435 ve
Vimperku do 28.02.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.03.2018
Usnesení č. 230
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 432 ve
Vimperku do 28.02.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.03.2018
Usnesení č. 231
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Sklářská čp. 399 ve
Vimperku do 31.08.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.03.2018
Usnesení č. 232
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Nad Stadionem čp. 355 ve
Vimperku a to na dobu neurčitou s platností od 01.04.2018. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.03.2018
Usnesení č. 233
Rada města souhlasí s umístěním přijímače WIFI antény na fasádu objektu čp. 81 v ulici
Svornosti ve Vimperku v souladu s Pravidly pro umístění zařízení pro poskytování
internetového připojení na objektech ve vlastnictví města Vimperk a dle podmínek
stanovených MěSD, s. r. o., Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.03.2018
Usnesení č. 234
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu v ulici Čelakovského čp.
400, dle předloženého návrhu mezi nájemcem a podnájemkyní, a to na dobu určitou s
platností od 01.03.2018 do 28.02.2019 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 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.03.2018

strana 5 (celkem 11

RM 26.02.2018
Usnesení č. 235
Rada města schvaluje protokol (zprávu) o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise
na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení "Vimperk – rekonstrukce (kompletní výměna) výtahů v panelových
domech čp. 393, čp. 394, čp. 396 – čp. 398, čp. 400, čp. 402 – čp. 404, čp. 407, čp. 408,
čp. 410, čp. 424 – čp. 432, čp. 434, čp. 435, čp. 458, čp. 461, čp. 462, čp. 494 – čp. 496 a
čp. 498 – čp. 500“ a rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi
Schindler CZ, a. s., V Oblouku 28, 370 04 České Budějovice, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka a pověřuje MěSD, s. r. o.
přípravou podkladů pro uzavření příslušné smlouvy o dílo.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.03.2018
Usnesení č. 236
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, 385 01 Vimperk, které jsou nutné v prostorech zajistit pro účely
sportovního oddílu boxu, a to výhradně na náklady vypůjčitele. Vypůjčitel zajistí změnu
účelu užívání.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 05.03.2018
5. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) žádost ze dne 02.02.2018 o přidělení dotace na obnovu fasády jižní strany domu čp. 113
v Kostelní ul. ve Vimperku
b) návrh uzavření provozu MŠ v době letních prázdnin 2018 – žádost ze dne 06.02.2018,
žádost ze dne 29.01.2018,
c) návrh na přidělení dotací z rozpočtu města Vimperk – zápis ze zasedání kulturní komise
dne 07.02.2018, prezenční listina, vyúčtování dotací příslušných žadatelů z roku 2017
Usnesení č. 237
Rada města rozhodla poskytnout dotaci ve výši 20.000 Kč z rozpočtu města Vimperk na
částečnou úhradu nákladů spojených s obnovou fasády jižní strany domu čp. 113
v Kostelní ulici ve Vimperku. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu odboru školství,
kultury a cestovního ruchu. Žadatelka předloží závěrečné vyúčtování nejpozději do
30.11.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 29.03.2018
Usnesení č. 238
Rada města bere na vědomí organizační zajištění provozu obou mateřských škol o
hlavních prázdninách 2018, jejichž je město Vimperk zřizovatelem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.03.2018
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Usnesení č. 239
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 07.02.2018 a
rozhodla přidělit individuální dotace z rozpočtu města takto:
• MISSION Vimperk, z. s., ve výši 20.000 Kč, na částečnou úhradu technického
zajištění (pronájem pódia, ozvučení a osvětlení, pronájem mobilního oplocení)
související s pořádáním Majálesu Vimperk ve dnech 14. – 19.05.2018 v areálu
letního divadla,
• Muzejnímu spolku vimperského panství, ve výši 3.500 Kč, na částečnou úhradu
nákladů (hudba) souvisejících s akcí Masopustní veselí dne 10.02.2018,
• Kurzy Vimperk o. s., ve výši 10.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů (zajištění
lektorů) souvisejících s pořádáním akce Letní kurzy žesťů 2018 ve dnech
30.06.2018 – 07.07.2018,
• Vimperk žije!, z. s., ve výši 20.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů (tisk plakátů,
ozvučení, hudební vystoupení, horolezecká stěna) souvisejících s organizací
projektů Zažít Vimperk jinak, Pecha Kucha Nights Vimperk,
• Kavárně Ve Skále, , ve výši 10.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů
souvisejících s organizací maloformátových akcí,
• Sboru dobrovolných hasičů Výškovice, ve výši 10.000 Kč, na částečnou úhradu
nákladů souvisejících s pořádáním těchto kulturních akcí: Masopustní průvod,
Posezení s písničkou, Dětský den, Mikulášská besídka,
• Sboru dobrovolných hasičů Výškovice, ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu
nákladů souvisejících s vybavením klubovny (pořízení dataprojektoru),
• Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické Vimperk ve výši 5.000 Kč, na
částečnou úhradu nájmu prostor Hotelu Zlatá Hvězda Vimperk dne 09.02.2018
v rámci konání maturitního plesu třídy 8.G,
• Střední škole a Základní škole Vimperk, ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu
nájmu prostor Restaurace Stadion dne 26.01.2018 v rámci konání maturitního
plesu třídy ME4,
• Osadnímu výboru Lipka, ve výši 10.000 Kč, na částečnou úhradu nákladu
souvisejících s pořádáním těchto kulturních akcí: Den dětí, Mikulášská besídka,
• Skupině historického šermu Berit, o. s., ve výši 20.000 Kč, na částečnou úhradu
nákladů souvisejících s pořádáním akce Vimperský Frňák (multižánrový festival)
dne 20.07.2018 – 21.07.2018.
Rada města požaduje předložit vyúčtování nejpozději do dvou měsíců od ukončení
každé akce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 09.03.2018
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6. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:

- protokol o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Rozšíření systému
separace odpadů – město Vimperk“, návrh smlouvy o dílo na poskytnutí
dodávek a souvisejících stavebních prací na akci „Rozšíření systému separace
odpadů – město Vimperk“ včetně příloha č. 2 – č. 4, rozhodnutí o výběru
dodavatele, záznam o předběžné řídící kontrole (cena 3.469.757,50 Kč vč.
DPH)

Usnesení č. 240
Rada města schvaluje protokol z jednání komise a z posouzení a hodnocení nabídek,
který pořídila komise na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Rozšíření systému
separace odpadů - město Vimperk“ a rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku
účastníkovi Stavimperk s. r. o., Vimperk 19, 385 01 Vimperk.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.03.2018
Usnesení č. 241
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na poskytnutí dodávek a souvisejících
stavebních prací na akci „Rozšíření systému separace odpadů - město Vimperk“ se
společností Stavimperk s. r. o., Vimperk 19, 385 01 Vimperk, dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.03.2018
7. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) MŠ Mírová 442 – vnitřní úpravy hospodářské budovy – rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky – zpráva o hodnocení nabídek
b) demolice objektu – obytný dům čp. 17 Výškovice u Vimperka – návrh smlouvy o dílo,
záznam o předběžné řídící kontrole, 2x rozpočet (cena 458.067,87 Kč vč. DPH)
c) Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části – projektové práce – návrh smlouvy o dílo,
záznam o předběžné řídící kontrole (597.740 Kč vč. DPH)
d) „Vimperk – regenerace panelového sídliště – 1. etapa – projektové práce“ – návrh dodatku
č. 1
Kutil – ohlásil střet zájmu
Usnesení č. 242
Rada města schvaluje zprávu o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „MŠ Mírová 442 - vnitřní úpravy
hospodářské budovy“ a rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi
GSI INVEST, Na Hroudě 3317/22 Praha 10, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.03.2018
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Usnesení č. 243
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014
„Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce: „Demolice objektu – obytný dům čp. 17, Výškovice u
Vimperka“ společnosti STRABAG a. s. Vodňanská 333, 383 01 Prachatice.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 29.03.2018
Usnesení č. 244
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce: „Demolice objektu – obytný dům čp. 17, Výškovice u Vimperka“ 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. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 29.03.2018
Usnesení č. 245
Rada města rozhodla zrušit výběrové řízení v souladu se zadávací dokumentací na akci:
„Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části – projektové práce“
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 29.03.2018
Usnesení č. 246
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014
„Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého
rozsahu na projektové práce: „Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části –
projektové práce“ společnosti Sweco Hydroprojekt a. s. Táborská 31, 140 16 Praha 4.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 29.03.2018
Usnesení č. 247
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na projektové
práce: „Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části – projektové práce“ mezi městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a společností Sweco Hydroprojekt a. s.
Táborská 31, 140 16 Praha 4 dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 29.03.2018
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Usnesení č. 248
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je
zajištění projektové dokumentace na akci „Vimperk – regenerace panelového sídliště –
1. etapa – projektové práce“, mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
a podnikatelem Ing. arch. J. Kročákem, Otakarova 20, 370 01 České Budějovice
dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 02.03.2018
8. Žádosti o poskytnutí individuální dotace
Přílohy:

a) žádost ČRS, z. s. ze dne 19.02.2018
b) žádost TJ Šumavanu Vimperk, z. s. oddílu florbalu ze dne 07.02.2018
c) žádost Ski klubu Šumava Vimperk, z. s. ze dne 20.02.2018
d) žádost Senior klubu Vimperk, z. s. ze dne 21.02.2018

Usnesení č. 249
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 15.000 Kč Českému
rybářskému svazu, z. s., místní organizaci Vimperk na úhradu nákladů na zabezpečení
rybářských závodů dětí a mládeže v roce 2018 ve Zlaté udici a juniorské závody v lovu
ryb udicí – muška. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje
předložit vyúčtování dotace do dvou měsíců od ukončení poslední akce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 02.03.2018
Usnesení č. 250
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 7.000 Kč TJ Šumavan
Vimperk, z. s., oddílu florbalu, na účast ve dvou turnajích mladších žáků a jednoho
turnaje mužů. Turnaje se pořádají v měsíci únoru ve dnech 4. února 2018 a 25. února
2018 v ZŠ Smetanova ve Vimperku (mladší žáci) a v Kašperských Horách (turnaj mužů).
Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování dotace do 30.03.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 02.03.2018
Usnesení č. 251
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 20.000 Kč Ski klubu
Šumava z. s. Vimperk na úhradu nákladů za nákup pohárů pro vítěze při pořádání XXXIII.
Šumavského skimaratonu 2018, který se konal ve dnech 24.02.2018 a 25.02.2018 na
Kvildě. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování dotace do 02.04.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 02.03.2018
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Usnesení č. 252
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 10.000 Kč Senior klubu
Vimperk, Sklářská 399, 385 01 Vimperk na pronájem sálu KD Cihelna při pořádání
Májové veselice pro seniory a hosty dne 22.05.2018. Dotace bude poskytnuta z kapitoly
rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.06.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 02.03.2018
9. Odprodej vyřazovaného nepotřebného movitého majetku
Přílohy:

- návrh tajemníka, žádost ze dne 21.02.2018

Usnesení č. 253
Rada města souhlasí s odprodejem nepotřebného opotřebeného movitého majetku,
kopírovacího stroje Konica Minolta Bizhub C224, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, odbor ŠK, termín do 21.02.2018
10. Navýšení pracovníka – Městská knihovna Vimperk
Přílohy:

- návrh tajemníka, zpráva vedoucí MěK – 4 x A4, tabulka srovnání roků 2008,
2012 a 2017

Usnesení č. 254
Rada města rozhodla navýšit pracovníka v Městské knihovně Vimperk, pracovní
zařazení knihovník (knihovnice) s platností od 01.05.2018 a pověřuje tajemníka MěÚ
zabezpečením veškerých potřebných náležitostí.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, MěK, termín do 01.05.2018
11. Různé
R1) Informace
Rada města se zabývala plněním usnesením zastupitelstva města č. 604 ze dne 22.01.2018.
Řešila další postup ve vymáhání smluvní pokuty po společnosti ENVI-PUR s. r. o. v souvislosti
se stavební zakázkou „Úpravna vody Brloh“. Materiály budou předloženy k projednání právní
zástupkyni města – zodpovídá MS.
R2) Informace
Rada města diskutovala usnesení ZM č. 618 ze dne 19.02.2018, týkající se doporučení na
revokaci usnesení rady města č. 156 a č. 157 ze dne 12.02.2018 ve věci vyhlášení konkursu
na funkci ředitelke ZŠ TGM a MŠ Vimperk, 1. máje a rozhodla vyčkat na vyjádření MV odboru
veřejné správy, dozoru a kontroly. Dále se rada města dohodla, že uskuteční schůzky
s ředitelkami obou dotčených škol – zodpovídá MS, termín do 09.03.2018.
Zapsala:
Místostarosta:
Člen rady:

Bc. Renata Samohejlová
Lukáš Sýs
Ing. Petr Bednarčík
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