Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.05.2018
Přítomni:
Hosté:

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

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Odprodej nepotřebného movitého majetku
3. Záležitosti odboru investic a údržby
4. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
5. Záležitosti odboru životního prostředí
6. Bytové záležitosti a nebytové prostory
7. Pozemky
8. Návrh na přidělení dotací
9. Návrh na pořízení „Územní studie 03“ – plocha SO 151 z ÚP Vimperk
10. Návrh dodatku č. 1 k Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních,
sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit občanů
11. Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města Vimperk na podporu
sportovních klubů v roce 2018
12. Návrh servisní smlouvy
13. Různé

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

RM 02.05.2018
1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 23.04.2018

Usnesení č. 486
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.04.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Odprodej nepotřebného movitého majetku
Přílohy:

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

Usnesení č. 487
Rada města souhlasí s odprodejem nepotřebného opotřebeného movitého majetku,
horského kola zn. Apache, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, termín do 09.05.2018
3. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) stavební práce „Vimperk – oprava komunikací a chodníků 2018“ – zpráva o hodnocení
nabídek
b) návrh smlouvy o dílo na stavební práce „Vimperk – oprava komunikací a chodníků 2018“,
záznam o předběžné řídící kontrole (cena 2.916.000 Kč včetně DPH)
c) stavební práce „Oprava MK Bořanovice a Sudslavice“ – výzva k podání nabídky, návrh
odboru IÚ na jmenování komise
d) zakázka „ ZŠ TGM Vimperk – vybavení školní kuchyně“ – výběr dodavatele – zadávací
dokumentace (výzva k podání nabídky), návrh odboru IÚ na jmenování komise
e) návrh na schválení aktualizovaných úseků komunikací, podle přehledu úseků, které
budou zařazeny MěÚ Vimperk – OD do kategorie místní komunikace a vedeny
v aktualizovaném pasportu místních komunikací
f) návrh smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě (lokalitě)
Vimperk, záznam o předběžné řídící kontrole
Usnesení č. 488
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise na zakázku
malého rozsahu na stavební práce: "Vimperk – oprava komunikací a chodníků 2018"
rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi Reno Šumava a. s.,
Pražská 326, Vlachovo Březí, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 14.05.2018
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Usnesení č. 489
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce: "Vimperk – oprava komunikací a chodníků 2018" mezi městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, Vimperk a společností Reno Šumava a. s., Pražská 326, Vlachovo
Březí, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 14.05.2018
Usnesení č. 490
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 „Oprava MK Bořanovice a Sudslavice“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 08.06.2018
Usnesení č. 491
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 „Oprava MK Bořanovice a Sudslavice“ ve složení: Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, MVDr.
Šárka Janásková, Josef Mistr, Petr Květoň.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 08.06.2018
Usnesení č. 492
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 zakázky: "ZŠ
TGM Vimperk - vybavení školní kuchyně".
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.06.2018
Usnesení č. 493
Rada města jmenuje v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek komisi na zakázku: "ZŠ TGM Vimperk - vybavení školní
kuchyně" ve složení Mgr. Dagmar Rückerová, Zdeněk Kutil, Marcela Kobrová, Alena
Szabová, Lukáš Sýs.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.06.2018
Usnesení č. 494
Rada města schvaluje aktualizované úseky komunikací, podle přehledu úseků, které
budou zařazeny Městským úřadem Vimperk, odborem dopravy a silničního
hospodářství do kategorie místní komunikace a vedeny v navrženém pasportu místních
komunikací z listopadu 2011. Rada města pověřuje starostu podpisem žádosti o
zařazení vybraných úseků do kategorie místní komunikace.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.05.2018
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Usnesení č. 495
Rada města Vimperk rozhodla uzavřít smlouvu o provedení záchranného
archeologického výzkumu na stavbě (lokalitě) Vimperk mezi Prachatickým muzeem,
Velké náměstí 13, Prachatice a městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk dle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 18.05.2018
4. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) žádost ze dne 23.04.2018 o užití znaku města na propagačních materiálech akce „VII.
MEMORIAL JIŘÍHO NECIDA“
b) návrh osobního příplatku ředitelce ZŠ TGM Vimperk, e-mail ze dne 19.04.2018 –
odloženo na jednání RM 21.05.2018
c) návrh na přidělení individuální dotace z rozpočtu města Vimperk – SHŠ ARTEGO, bez
příloh
Usnesení č. 496
Rada města souhlasí s užitím znaku města Vimperk na propagačních materiálech akce
„VII. MEMORIAL JIŘÍHO NECIDA“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 05.05.2018
Usnesení č. 497
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 21.03.2018 a
rozhodla přidělit individuální dotaci z rozpočtu města takto:
• SHŠ Artegu z. s., zastoupeném panem Janem Kačmárem, členem spolku, ve výši
20.000 Kč, na částečnou úhradu nákladu souvisejících s pořádáním akce „Bitva
na Winterbergu VIII.“ dne 04.08.2018.
Rada města požaduje předložit vyúčtování nejpozději do dvou měsíců od ukončení
každé akce.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.05.2018
5. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:

- zakázka „Oplocení basketbalového hřiště Vimperk“ – zadávací dokumentace,
náhled řešení

Usnesení č. 498
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek zadat zakázku: „Oplocení basketbalového hřiště Vimperk“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.05.2018
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Usnesení č. 499
Rada města jmenuje v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek komisi na zakázku: „Oplocení basketbalového hřiště
Vimperk“ ve složení Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Josef Kotál, Bc. Eva Mikulová, Ing. Michal
Janče, Josef Mistr.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.05.2018
6. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) zápis ze zasedání bytové komise dne 19.04.2018 s návrhy na přidělení bytů
b) žádost ze dne 16.04.2018 o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ul. Mírová čp. 424 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 19.04.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Čelakovského čp.
402 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 16.04.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová čp. 427 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 28.02.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová čp. 431 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 16.04.2018 o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu v ul. Luční čp. 500 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 19.04.2018 o souhlas s výměnou bytu, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 07.03.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Pod Pekárnou čp.
592 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost ze dne 17.04.2018 o souhlas k podnájmu části bytu v ul. K Rokli čp. 496 ve
Vimperku, návrh podnájemní smlouvy, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
j) zápis z DR MěSD, s. r. o. ze dne 09.04.2018
k) výroční zpráva MěSD, s. r. o. za rok 2017
Usnesení č. 500
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Mírová čp. 424 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou s platností od 10.05.2018 do 30.11.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 35,80
Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík, Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.05.2018
Usnesení č. 501
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici 1. máje čp. 194 ve Vimperku, 4+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou s platností od 10.05.2018 do 09.05.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 35,80
Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Byt
v ulici K Rokli čp. 496 ve Vimperku předá nájemník městu Vimperk nejpozději
15.06.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.05.2018
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Usnesení č. 502
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout byt v ulici 1. máje čp. 144 ve Vimperku,
3+1 (177,20 m2).
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík, Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.05.2018
Usnesení č. 503
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 424 ve
Vimperku, do 31.05.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík, Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.05.2018
Usnesení č. 504
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Čelakovského čp. 402 ve
Vimperku, a to na dobu neurčitou s platností od 01.06.2018. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík, Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.05.2018
Usnesení č. 505
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 427 ve
Vimperku, do 31.05.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík, Dvořák. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.05.2018
Usnesení č. 506
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 431 ve Vimperku
a to na dobu určitou s platností od 15.05.2018 do 30.09.2018. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.05.2018
Usnesení č. 507
Rada města souhlasí s užíváním bytu v ulici Luční čp. 500 ve Vimperku. Nebude-li řádně
hrazeno bezdůvodné obohacení ve výši nájemného, bude podána žaloba na vyklizení
výše uvedeného bytu k Okresnímu soudu v Prachaticích.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík, Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.05.2018
Usnesení č. 508
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp. 591,
ke dni 10.05.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.05.2018
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Usnesení č. 509
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 500, ke dni
10.05.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.05.2018
Usnesení č. 510
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp. 591 ve
Vimperku na dobu určitou s platností od 11.05.2018 do 10.05.2020. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.05.2018
Usnesení č. 511
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve Vimperku,
na dobu určitou s platností od 11.05.2018 do 30.04.2019. Nájemné je stanoveno ve výši
40,40 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.05.2018
Usnesení č. 512
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp. 592 ve
Vimperku na dobu určitou s platností od 30.04.2018 do 29.04.2020. Nájemné je
stanoveno ve výši 40,40 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.05.2018
Usnesení č. 513
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu v ulici K Rokli čp. 496
ve Vimperku mezi nájemkyní a podnájemcem dle předloženého návrhu, a to na dobu
určitou s platností od 09.05.2018 do 31.12.2018 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, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.05.2018
Usnesení č. 514
Rada města bere na vědomí zápis z DR MěSD, s. r. o. Vimperk ze dne 09.04.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.05.2018
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Usnesení č. 515
Rada města rozhodla, že město jako jediný společník společnosti Městské správy domů
s. r. o. Vimperk, schvaluje v působnosti valné hromady výroční zprávu za rok 2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.05.2018
Usnesení č. 516
Rada města rozhodla, že město jako jediný společník společnosti Městské správy domů
s. r. o. Vimperk, souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2017 a schvaluje
převedení zisku ve výši 81.644,82 Kč na účet 428017 – nerozdělený zisk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.05.2018
7. Pozemky
Přílohy:
a) pacht části pozemku KN č. 1854 v k. ú. Vimperk na sídlišti k zahrádkaření, relaxaci a
pobytů psů – nabídky na zveřejněný záměr č. 22/13/2018 – kopie záměru, návrh pachtovní
smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 19.03.2018 o odkoupení pozemků v k. ú. Solná Lhota – zveřejnění záměru
prodeje, snímek mapy se zákresem, znalecký posudek č. 4235/2018, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 21.03.2018 o odkoupení pozemku KN č. 1000/2 v k. ú. Vimperk –
zveřejnění záměru prodeje, snímek mapy se zákresem, znalecký posudek č. 4235/2018,
návrh odboru HB
d) územní studie urbanistické koncepce U Sloupů – dělení pozemku KN č. 2522/60 v k. ú.
Vimperk – snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 25.04.2018 o souhlas s umístěním tabule v rámci přeshraničního projektu
Zlatá stezka – vyjádření odborů IÚ, ŽP, a ŠK, mapky s vyznačením umístění tabulí
Usnesení č. 517
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. 1854 – zahrada o výměře 20 m x 20 m tj. 400 m2, dle předloženého
zákresu v katastrální mapě, za účelem vybudování a provozování zahrádky, k volnému
času a rekreaci. Pachtovní smlouva bude uzavřena od 07.05.2018 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 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.05.2018
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Usnesení č. 518
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemků vedených u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
Vimperk a k. ú. Solná Lhota, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam
označených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 407/6 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 129 m2, KN č. 408/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 79 m2, KN č. 415/5 – trvalý travní porost o výměře 312 m2, KN č. 415/8 – trvalý
travní porost o výměře 1742 m2, KN č. 450/1 – orná půda o výměře 284 m2, KN č. 450/8 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 357 m2, KN č. 450/24 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 1006 m2, KN č. 450/50 – orná půda o výměře 378 m2, KN
č. 451/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m2, KN č. 453/1 – trvalý travní
porost o výměře 742 m2, KN č. 453/11 – trvalý travní porost o výměře 690 m2, KN č. 547/1
– vodní plocha o výměře 408 m2 a KN č. 548 – vodní plocha o výměře 435 m2, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 4235/2018 vypracovaným znalkyní Evou
Petschovou dne 23.04.2018 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 197.820 Kč (30
Kč/m2). Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od
seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady
vynaložené prodávajícím na ocenění nemovitosti ve výši 500 Kč. Kupující dále uhradí
náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj.
poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2018
Usnesení č. 519
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemku vedeného u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označeného jako
parcela katastru nemovitostí KN č. 1000/2 – zahrada o výměře 70 m2, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 4234/2018 vypracovaným znalkyní Evou
Petschovou dne 20.04.2018 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 12.600 Kč (180
Kč/m2). Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od
seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady
vynaložené prodávajícím na ocenění nemovitosti ve výši 500 Kč. Kupující dále uhradí
náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj.
poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2018
Usnesení č. 520
Rada města pověřuje odbor hospodářský a bytový zajištěním dělení pozemku KN
č. 2522/60 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 46.589 m2 v k. ú. Vimperk v areálu
U Sloupů dle zpracované Územní studie urbanistické koncepce U Sloupů vypracované
Ing. arch. Janem Stachem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2018
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Usnesení č. 521
Rada města souhlasí s umístěním informační tabule Jihočeské centrály cestovního
ruchu, se sídlem B. Němcové12/2, České Budějovice, v rámci přeshraničního projektu
Zlatá stezka dle varianty č. 1 tj. na pozemku města parc. č. 164/1 v k. ú. Vimperk, do
doby realizace revitalizace ulice Pivovarská, za předpokladu vydání souhlasného
závazného stanoviska státní památkové péče (MěÚ Vimperk – odbor ŠK).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.05.2018
Návrh na usnesení
Rada města nesouhlasí s umístěním informační tabule Jihočeské centrály cestovního ruchu,
se sídlem B. Němcové 12/2, České Budějovice, v rámci přeshraničního projektu Zlatá stezka
na pozemcích města v ulici Pivovarská dle předložené žádosti ze dne 25.04.2018.
Nehlasovalo se.
8. Návrh na přidělení dotací
Přílohy:
a) žádost Rady ZŠ TGM Vimperk ze dne 25.04.2018 o poskytnutí dotace na účast v krajském
kole v hokejbalu s přílohami
b) žádost Rady rodičů při Gymnáziu a SOŠe Vimperk o poskytnutí dotace na preventivní
činnosti školy s přílohami – odloženo bez termínu
Usnesení č. 522
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 3.000 Kč Radě ZŠ TGM, z.
s., 1. máje 268 Vimperk, na účast v krajském kole v hokejbalu, které se uskuteční
04.05.2018 v Jindřichově Hradci. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada
města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.07.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 04.05.2018
9. Návrh na pořízení „Územní studie 03“ – plocha SO 151 z ÚP Vimperk
Přílohy:

- návrh J. Váchy ze dne 25.04.2018 na pořízení Územní studie 03 – plocha SO
151 z ÚP Vimperk, návrh studie

Usnesení č. 523
Rada města ukládá odboru výstavby a územního plánování pořídit „Územní studie 03“
– plocha SO 151 z ÚP Vimperk – nové zpracování. Zpracování územní studie zajistí na
své náklady navrhovatele.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 30.06.2018
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10. Návrh dodatku č. 1 k Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních,
sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit občanů
Přílohy:

- návrh dodatku č. 1

Usnesení č. 524
Rada města schvaluje dodatek č. 1 Programu pro poskytování dotací na podporu
kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit občanů dle
předloženého návrhu s platností od 02.05.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 02.05.2018
11. Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města Vimperk na podporu
sportovních klubů v roce 2018
Příloha:

- výzva k předkládání žádostí – Podpora sportu 2018/1

Usnesení č. 525
Rada města schvaluje a vyhlašuje výzvu k podání žádosti o dotaci pro podporu
sportovních klubů v roce 2018 „Výzva: Podpora sportu 2018/1“ dle předloženého
návrhu. Rada města pověřuje sportovní komisi vyhodnocením podaných žádostí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, RM, sportovní komise, termín do 30.06.2018
12. Návrh servisní smlouvy
Přílohy:

- návrh servisní smlouvy uzavřeno se spol. WV SYSTEMS, s. r. o.

Usnesení č. 526
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 článku VII č. 6 uzavřít
servisní smlouvu mezi poskytovatele společností WV SYSTEMS, s. r. o., Dr. Stejskala
111/6, České Budějovice a mezi objednavatelem městem Vimperk, Steinbrenerova 6,
Vimperk dle předloženého návrhu. Servisní smlouva řeší provádění odborných činností
týkajících se servisních služeb technologií ORACLE, správa a podpora HW a SW, tak
aby systémy byly udržovány v řádném provozuschopném stavu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Janásková), chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.05.2018
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13. Různé
R1) Informace o materiálech, které předkládají odbory IÚ, HB, FO, k projednání ZM dne
14.05.2018. Bez usnesení.
R2) Návrh odboru ŽP na revokaci usnesení č. 461 ze dne 23.04.2018
Přílohy:

- návrh odboru ŽP, e-mailová korespondence se společností Myicon s. r. o. (hry
na chodník) ze dne 28.04.2018

Usnesení č. 527
Rada města odložila projednání návrhu odboru životního prostředí na revokaci
usnesení č. 461 ze dne 23.04.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, bez termínu
R3) Pokračování bloku „Pozemky“
Přílohy:

- žádost o poskytnutí vnitřní plochy podchodu v ulici Mírová pod silnicí II/145 pro
malbu sprejovými barvami.

Usnesení č. 528
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka podchodu pro pěší v ulici Mírová
pod silnicí II/145 tj. budovy bez čp./če., která je součástí pozemků parc. č. 555/2 a parc.
č. 1886/6 v k. ú. Vimperk souhlasí s poskytnutím vnitřních prostor této stavby jako
plochy pro malbu sprejovými barvami, a to za předpokladu dodržování stanovených
podmínek města Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.05.2018
R4) Informace - žádost ředitelky MŠ, Klostermannova 365, okr. Prachatice ze dne
25.04.2018 o navýšení úvazku účetní o 0,3 na úvazek 1,0 ze dne 25.04.2018 – bez
usnesení.

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová, Petra Láchová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Zdeněk Kutil
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