Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.03.2018
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík
MVDr. Šárka Janásková
Zdeněk Ženíšek, tajemník
PhDr. Ladislav Čepička, Muzejní spolek Vimperského panství
Ing. Milan Pešek, Muzejní spolek Vimperského panství
Mgr. Jana Korbelová, vedoucí odboru SV
Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí FO
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Bc. Daniel Kaifer, jednatel MěSD Vimperk, s. r. o.

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Odprodej nepotřebného movitého majetku
4. Záležitosti odboru investic a údržby
5. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
6. Pozemky
7. Bytové záležitosti a nebytové prostory
8. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
9. Žádosti o přidělení dotace z rozpočtu města
10. Zápis z jednání Dopravní komise
11. Návrh smlouvy o dílo na údržbu travnatých ploch veřejné zeleně - 2018
12. Různé

Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 19.03.2018

Usnesení č. 352
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 19.03.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

2. Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 353
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši 1.287.165,40 Kč (RO č. 11).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 05.04.2018

3. Odprodej nepotřebného movitého majetku – odloženo bez termínu
Přílohy:

- žádost ze dne 20.03.2018 B. Krále o odkoupení kola zn. APACHE, zápis
z jednání komise pro oceňování majetku

4. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) rekonstrukce kuchyně, zázemí a jídelny v objektu ZŠ TGM Vimperk –
příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora
BOZP – návrh příkazní smlouvy, záznam o předběžné řídící kontrole (148.830
Kč včetně DPH), návrh odboru IÚ
b) Areál vodních sportů Vimperk – dostavba bazénu – výběr administrátora ZŘ
– nabídky účastníků, návrh příkazní smlouvy, návrh odboru IÚ, (cena 102.850
Kč včetně DPH)
c) akce „Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová, část 1“ – protokol o hodnocení
nabídek a posouzení nabídek, oznámení o výběru dodavatele, rozhodnutí o
výběru dodavatele, návrh smlouvy o dílo, záznam o předběžné řídící kontrole,
návrh odboru IÚ, (cena 27.894.277,06 Kč včetně DPH)

Usnesení č. 354
Rada města rozhodla uzavřít příkazní smlouvu mezi městem Vimperk a
společností GPL–INVEST s. r. o., Kněžkodvorská 2632, České Budějovice, na výkon
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro akci „Rekonstrukce kuchyně,
zázemí a jídelny v objektu ZŠ TGM Vimperk“ dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.04.2018
Usnesení č. 355
Rada města rozhodla využít nabídku společnosti GPL–INVEST s. r. o., Kněžkodvorská
2632, České Budějovice na zpracování administrace zadávacího řízení na akci „Areál
vodních sportů Vimperk – dostavba bazénu“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 20.04.2018

strana 2 (celkem 12)

Usnesení č. 356
Rada města rozhodla uzavřít příkazní smlouvu o dílo na zpracování administrace
zadávacího řízení na akci „Areál vodních sportů Vimperk – dostavba bazénu“ mezi
městem Vimperk a společností GPL–INVEST s. r. o., Kněžkodvorská 262, České
Budějovice, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 20.04.2018
Usnesení č. 357
Rada města schvaluje protokol (zprávu) o hodnocení nabídek a posouzení nabídek,
kterou pořídila komise na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení na akci: "Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová, část
1“ a rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi STRABAG, a. s., Na
Bělidle 198/21, Praha 5, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 05.04.2018
Usnesení č. 358
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce na akci: "Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová, část 1" mezi městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, Vimperk a obchodní společností STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21,
Praha 5, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 05.04.2018

5. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) návrh smlouvy o spolupráci o finanční úhradě za vytvoření programu
festivalu NaturVision 2018 – česká a německá verze (cena 1.500 EUR)
b) návrh odboru ŠK na odvolání ředitelů škol z pracovního místa ředitele ZŠ
TGM Vimperk a MŠ 1. máje
c) pověření oznámením vyhlášení konkurzních řízení na ZŠ TGM Vimperk a MŠ
1. máje - vzory vyhlášení pro obě školy
d) žádost o jmenování dvou zástupců města Vimperk do konkurzních komisí
e) návrh na oslovení člena PhDr. Miloše Beneše do konkurzní komise
Usnesení č. 359
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci s německým subjektem
Earth-Vision UG, zastoupeným panem Ralphem Thomsem, o finanční úhradě za
vytvoření programu festivalu NaturVision 2018 ve Vimperku a poskytnutí 12 ks filmů dle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 13.04.2018
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Usnesení č. 360
Rada města na základě usnesení č. 156 ze dne 12.02.2018 o vyhlášení konkurzu
a v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), odvolává Mgr. Dagmar
Rűckerovou z pracovního místa ředitele Základní školy T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje
268, okres Prachatice ke dni 31.07.2018. Rada města pověřuje odbor školství, kultury
a cestovního ruchu zajištěním potřebných administrativních úkonů a následně starostu
města podpisem příslušného dokumentu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.07.2018
Usnesení č. 361
Rada města na základě usnesení č. 157 ze dne 12.02.2018 o vyhlášení konkurzu
a v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), odvolává Irenu Helmovou
z pracovního místa ředitele Mateřské školy, Vimperk, 1. máje 180, příspěvková
organizace ke dni 31.07.2018. Rada města pověřuje odbor školství, kultury a cestovního
ruchu zajištěním potřebných administrativních úkonů a následně starostu města
podpisem příslušného dokumentu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.07.2018
Usnesení č. 362
Rada města v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu
s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích a v souvislosti s rozhodnutím rady města ze dne 12.02.2018 (usnesení č. 156),
týkající se vyhlášení konkurzu na místo ředitele Základní školy T. G. Masaryka, Vimperk,
1. máje 268, okres Prachatice pověřuje odbor školství kultury a cestovního ruchu
oznámením vyhlášení konkurzního řízení a zajištěním administrativních úkonů s tím
spojených.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.03.2018
Usnesení č. 363
Rada města v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu
s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích a v souvislosti s rozhodnutím rady města ze dne 12.02.2018 (usnesení č. 157),
týkající se vyhlášení konkurzů na místo ředitele Mateřské školy, Vimperk, 1. máje 180,
příspěvková organizace, pověřuje odbor školství kultury a cestovního ruchu
oznámením vyhlášení konkurzního řízení a zajištěním administrativních úkonů s tím
spojených.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.03.2018
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Usnesení č. 364
Rada města v souvislosti s vyhlášením konkurzů na Základní školu T. G. Masaryka,
Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice a na Mateřskou školu, Vimperk, 1. máje 180,
příspěvková organizace, jmenuje Lukáše Sýse a Zdeňka Kutila za členy konkurzních
komisí, jako zástupce za zřizovatele. Předsedou konkursních komisí jmenuje Lukáše
Sýse. Tajemníkem konkurzních komisí je určen vedoucí odboru školství, kultury a
cestovního ruchu, Mgr. Zdeněk Kuncl. Administraci konkurzů zajistí odbor školství,
kultury a cestovního ruchu.
Pro , proti , zdržel se . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.07.2018
Návrh na usnesení
Rada města souhlasí s oslovením PhDr. Miloše Beneše, za člena konkurzních komisí na místo
ředitele (odborník v oblasti státní správy) na Základní školy T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje
268, okres Prachatice a na místo ředitele Mateřské školy, Vimperk, 1. máje 180 a pověřuje
Mgr. Zdeňka Kuncla zajištěním příslušných administrativních úkonů.
Nehlasovalo se z důvodu nadbytečnosti.

6. Pozemky
Přílohy:

a) souhlas se záměrem stavby „Vimpersko – úprava kabelových skříní“ - návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, žádost sdružení
podnikatelů Energosítě Prachatice ze dne 13.03.2018, návrh budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene, snímek mapy se zákresem, podmínky města, návrh
odboru HB
b) pacht části pozemku KN č. 438/1 užívaného pro zahrádkaření – nabídka na
zveřejněný záměr – kopie záměru č. 14/9/2018, žádost manželů ze dne
14.03.2018, návrh smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 14.03.2018 o připojení pronajaté zahrádky v Zahradní ul. na
vodovodní přípojky, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) návrh odboru HB na provedení drobné směny pozemků v k. ú. Hrabice,
majetkoprávní vypořádání pozemku pro místní a účelovou komunikací –
zveřejnění záměru směny – snímek mapy se zákresem, kopie znaleckého
posudku č. 4220/2018
e) návrh smlouvy o obstarání díla – Rákosníčkovo hřiště, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
f) pronájem pozemku KN č. 1842/70 za účelem využití jako dočasné odstavné
plochy při provádění stavby rekonstrukce ul. Mírová – návrh nájemní smlouvy,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
g) návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o umístění reklamního zařízení č.
plocha/02, návrh odboru HB

Usnesení č. 365
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. 1040013643/002 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v umístění nové skříně v plastovém pilíři, uzemnění,
kabelových spojek a nového zemního kabelového vedení NN v rámci stavby
„Vimpersko – Úprava kabelových skříní“ v pozemcích ve vlastnictví města Vimperk
zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
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Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, vedených
jako parcely katastru nemovitostí KN č. 936/1 a KN č. 981/11 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 10.000
Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.04.2018
Usnesení č. 366
Rada města rozhodla propachtovat část 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. 438/1 – zahrada o výměře 356 m2, za účelem jeho využití k volnému
času, rekreaci a zahrádkaření. Pachtovní smlouva bude uzavřena od 01.04.2018 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 2 Kč/m2/rok. Rada
města pověřuje starostu města podpisem této pachtovní smlouvy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.04.2018
Usnesení č. 367
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků KN č. 232 a KN
č. 1725/12 v k. ú. Vimperk souhlasí dle předloženého návrhu s vybudováním vodovodní
přípojky k pronajaté zahrádce v lokalitě ulice Zahradní (parcela KN č. 1725/12) za
předpokladu, že po dokončení výkopových prací budou pozemky města uvedeny do
původního stavu, umístění nové vodovodní přípojky bude odsouhlaseno odborem
výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk a správcem vodovodní a kanalizační sítě
města tj. společností ČEVAK, a. s. a po kolaudaci přípojky bude tato převedena
bezúplatně do majetku města. Souhlas je vydáván investoru stavby, nájemci pozemku.
Rada města dále pro potřeby stavebního řízení na tuto stavbu vodovodní přípojky
rozhodla se stavebníkem uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o možnosti provést
stavbu na cizím pozemku a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.04.2018
Usnesení č. 368
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. Hrabice, na listu vlastnictví č. 10001 pro
město Vimperk, tam označených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 59/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, její část oddělenou geometrickým plánem č. 221-304/2017
a nově vedenou jako parc. č. 59/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 166 m2,
KN č. 60/5 – trvalý travní porost, její části oddělené geometrickým plánem
č. 221-304/2017 a nově vedené jako díl „e“ o výměře 46 m2, KN č. 671/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, její části oddělené geometrickým plánem č. 221-304/2017 a nově
vedené jako díl „a“ o výměře 30 m2, díl „c“ o výměře 8 m2, díl „d“ o výměře 23 m2 a díl
„f“ o výměře 14 m2 z majetku města Vimperk, za části pozemků v k. ú. Hrabice na listu
vlastnictví č. 269 označených jako parcely katastru nemovitostí KN 57/2 – trvalý travní
porost, KN č. 58 – trvalý travní porost a KN č. 100/2 – orná půda, její části oddělené
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geometrickým plánem č. 221-304/2017 a nově vedené jako díl „j“ o výměře 3 m2, díl „k“
o výměře 48 m2 a nově vzniklá par. č. 100/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 57 m2. Cena pozemků byla stanovena znaleckým posudkem č. 4220/2018 ze
dne 16.03.2018 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 60 Kč/m2 a 135 Kč/m2, celkově
pak částkou 6.480 Kč za pozemky a 29.670 Kč za pozemky města. Rozdíl cen
směňovaných pozemků tj. 23.190 Kč uhradí městu před podpisem směnné smlouvy
a dále ve stejném termínu rovněž uhradí i část nákladů spojených s převodem výše
uvedených nemovitostí tj. 1/2 správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí,
a částku 5.841 Kč za geodetické dělení pozemků a pořízení znaleckého posudku.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.04.2018
Usnesení č. 369
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny části pozemku vedeného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Hrabice, na listu vlastnictví č. 10001 pro
město Vimperk, tam označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 671/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, její části oddělené geometrickým plánem č. 221-304/2017
a nově vedené jako díl „h“ o výměře 109 m2 z majetku města Vimperk, za části pozemků
v k. ú. Hrabice na listu vlastnictví č. 1975 označených jako parcely katastru nemovitostí
KN 65/1 – trvalý travní porost a KN č. 65/10 – trvalý travní porost, její části oddělené
geometrickým plánem č. 221-304/2017 a nově vedené jako díl „m“ o výměře 129 m2 a díl
„n“ o výměře 52 m2. Cena pozemků byla stanovena znaleckým posudkem č. 4220/2018
ze dne 16.03.2018 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 60 Kč/m2 celkově pak
částkou 10.860 Kč za pozemky a 6.540 Kč za pozemek města. Rozdíl cen směňovaných
pozemků tj. 4.320 Kč uhradí město Vimperk po podpisu směnné smlouvy. Město
Vimperk uhradí veškeré náklady spojené s touto směnou.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.04.2018
Usnesení č. 370
Rada města rozhodla uzavřít se společností Lidl Česká republika v. o. s., se sídlem
Nárožní 1359/11, Praha 5 dle předloženého návrhu smlouvu o obstarání díla, jejímž
předmětem je krátkodobá (maximálně 29 denní) výpůjčka části pozemku ve vlastnictví
města Vimperk, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001,
vedeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 936/1 – ostatní plocha za účelem
vybudování Rákosníčkova hřiště v ceníkové ceně 1.611.632 Kč a jeho následného předání
do majetku města. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2018
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Usnesení č. 371
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu nájemní smlouvu, kterou si
město Vimperk pronajme pozemek vedený jako parcela katastru nemovitostí
KN č. 1842/70 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1671 m2, zapsaný u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí
pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnickém č. 1992, za účelem využití jako dočasné
odstavné plochy při provádění stavby rekonstrukce ulice Mírová. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou v trvání od 15.04.2018 do 30.11.2018. Nájemné bude ve
výši 100 Kč/rok. Rada města pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.03.2018
Usnesení č. 372
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se společností WIP Reklama
spol. s r. o, se sídlem Školní 3, České Budějovice dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
o umístění reklamního zařízení č. plocha/02 s platností od 01.04.2018, jehož předmětem
je zúžení předmětu nájmu o reklamní plochu v těsné blízkosti domu čp. 45 v Pasovské
ulici určeného k demolici.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.03.2018

7. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:

a) žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. SNP čp. 462 ve Vimperku,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 19.03.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová
čp. 432 ve Vimperku, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 19.03.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytuv ul. U Lázní
čp. 171 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 15.03.2018 o souhlas k podnájmu bytu v ul. K. Weise čp. 398
ve Vimperku, návrh podnájemní smlouvy, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 12.03.2018 o souhlas s umístěním přijímače WIFI antény na
fasádu objektu v ul. Mírová čp. 458 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru
HB
f) žádost společníků vlastníků jednotek domu Klostermannova čp. 367 ve
Vimperku ze dne 16.03.2018 o souhlas s rekonstrukcí bytového domu,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB

Usnesení č. 373
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici SNP čp. 462 ve Vimperku,
a to na dobu určitou s platností od 01.04.2018 do 30.09.2018. 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 29.03.2018
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Usnesení č. 374
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová 432 ve Vimperku
a to na dobu určitou s platností od 01.04.2018 do 31.12.2018. 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 29.03.2018
Usnesení č. 375
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku do 31.10.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.03.2018
Usnesení č. 376
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu v ulici Karla Weise čp.
398, dle předloženého návrhu mezi nájemcem a podnájemci to na dobu určitou
splatností od 01.04.2018 do 31.03.2019 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 29.03.2018
Usnesení č. 377
Rada města souhlasí s umístěním přijímače WIFI antény na fasádu objektu případně
zábradlí balkónu čp. 458 v ulici Mírová 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 29.03.2018
Usnesení č. 378
Rada města jako spoluvlastník domu čp. 367 v ulici Klostermannova ve Vimperku
souhlasí s rekonstrukcí uvedeného objektu dle předloženého návrhu (oprava střechy,
šítu a fasády domu) pouze za předpokladu úhrady nákladů na rekonstrukci z vlastních
finančních zdrojů Společenství vlastníků jednotek domu Klostermannova 367,
Klostermannova 367, Vimperk bez využití úvěru a pověřuje jednatele společnosti MěSD
Vimperk s. r. o. Bc. Daniela Kaifera jako zástupce města Vimperk k hlasování v souladu
s uvedeným rozhodnutím.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.03.2018
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8. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Přílohy:

a) žádost společnosti I MY, o. p. s. ze dne 22.01.2018 o přidělení dotace na
zajištění projektu Poskytování terénní rané péče ve městě Vimperk, návrh
smlouvy
b) žádost organizace Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory,
o. p. s. ze dne 05.02.2018 o přidělení dotace na projekt pro zdravotně postižené
a seniory, o. p. s., návrh smlouvy
c) žádost Poradny pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální,
pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o. p. s. ze dne 26.02.2018
o přidělení dotace na zajištění projektu Poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy, návrh smlouvy
d) žádost organizace Portus Prachatice, o. p. s. ze dne 12.02.2018 o přidělení
dotace na projekt Spolufinancování aktivit Portus Prachatice, o. p. s., návrh
smlouvy
e) žádost organizace Svaz tělesně postižených v ČR ze dne 17.01.2018
o přidělení dotace na projekt Zajištění volnočasových aktivit členů organizace,
návrh smlouvy

Usnesení č. 379
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ve výši 2.000 Kč pro rok 2018 organizaci I MY, o. p. s., Soběslav na
zajištění projektu Poskytování terénní rané péče ve městě Vimperk. Zároveň pověřuje
starostu města podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků města Vimperk.
Rada města požaduje předložit vyúčtování do 31.01.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 25.04.2018
Usnesení č. 380
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ve výši 5.000 Kč pro rok 2018 organizaci Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory, o. p. s., Prachatice na projekt Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory, o. p. s. Zároveň pověřuje starostu města podepsáním
smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků města Vimperk. Rada města požaduje
předložit vyúčtování do 31.01.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 25.04.2018
Usnesení č. 381
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ve výši 10.000 Kč na rok 2018 Poradně pro rodinu, manželství,
mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj,
o. p. s., Strakonice na zajištění projektu Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy. Zároveň pověřuje starostu města podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace
z prostředků města Vimperk. Rada města požaduje předložit vyúčtování do 31.01.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Dvořák). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 25.04.2018
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Usnesení č. 382
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ve výši 3.000 Kč pro rok 2018 organizaci Portus Prachatice, o. p. s. na
projekt Spolufinancování aktivit Portus Prachatice, o. p. s. Zároveň pověřuje starostu
města podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků města Vimperk. Rada
města požaduje předložit vyúčtování do 31.01.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Dvořák). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 25.04.2018
Usnesení č. 383
Rada města rozhodla poskytnout dotace z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ve výši 10.000 Kč pro rok 2018 organizaci Svaz tělesně postižených
v ČR, místní organizace Vimperk na projekt Zajištění volnočasových aktivit členů
organizace. Zároveň pověřuje starostu města podepsáním smlouvy o poskytnutí
dotace z prostředků města Vimperk. Rada města požaduje předložit vyúčtování do
31.01.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 25.04.2018

9. Žádosti o přidělení dotace z rozpočtu města
Přílohy:

a) žádost MISSION Vimperk, z. s. ze dne 14.03.2018 o poskytnutí dotace na
úhradu nákladů při pořádání slavnosti Majáles Vimperk 2018 s přílohami
b) žádost Kynologického klubu Vimperk – ZKO 116 ze dne 12.03.2018
o poskytnutí dotace na pořádání závodů „Jarní pohár“ a „O pohár města
Vimperk“ s přílohami

Usnesení č. 384
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 30.000 Kč MISSION
Vimperk, z. s., 1. máje 103, Vimperk na částečnou úhradu nákladů při pořádání slavnosti
Majáles Vimperk 2018 ve dnech 14.05.2018 – 19.05.2018. Dotace bude poskytnuta
z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.06.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Dvořák). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 03.04.2018
Usnesení č. 385
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 6.000 Kč Kynologickému
klubu Vimperk – ZKO 116, Čkyně 8, na částečnou úhradu nákladů při pořádání závodů
„Jarní pohár“ a „O pohár města Vimperk“ v roce 2018. Dotace bude poskytnuta
z kapitoly rady města. Rada požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.12.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 03.04.2018
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10. Zápis z jednání Dopravní komise
Přílohy:

- zápis ze dne 13.03.2018, snímky map se zákresy + fotografie

Usnesení č. 386
Rada města bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne 13.03.2018
a souhlasí se závěry uvedenými v bodech č. 2 – č. 6.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 29.03.2018

11. Návrh smlouvy o dílo na údržbu travnatých ploch veřejné zeleně – 2018
Přílohy:

- návrh smlouvy o dílo na zakázku „Údržba travnatých ploch veřejné zeleně –
2018“, zpracování údržby ploch zeleně pro město Vimperk, záznam
o předběžné řídící kontrole, návrh odboru ŽP

Usnesení č. 387
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Vimperk a společností
Městské služby Vimperk s. r. o., Steinbrenerova 6, Vimperk, na zakázku „Údržba
travnatých ploch veřejné zeleně - 2018“ dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 06.04.2018

12. Různé
R1) Diskuse k možnosti poskytnout finanční dotaci na první vydání občasníku o historii města.
Rada města bude hledat způsob podpory. Zodpovídá: RM
R2) Informace tajemníka - kontrola plnění usnesení RM č. 627 ze dne 19.06.2017.
Rozhodnuto:
- opět poptat Ing. arch. Daňka – zjistit cenu,
- poptat další dva možné zpracovatele – zjistit cenu.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 30.05.2018

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová, Petra Láchová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Ing. Petr Bednarčík
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