Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 21.05.2018
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, MVDr. Šárka Janásková, Ing. Petr Bednarčík
Zdeněk Ženíšek, Zdeněk Kutil
Mgr. Jana Korbelová, vedoucí odboru SV
Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí FO
Bc. Kristýna Samková, vedoucí OR
R. Myslík, JPO V. Hrabice

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
3. Návrh rozpočtových opatření
4. Záležitosti odboru investic a údržby
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
6. Žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačních programů pro rok
2018
7. Návrh smlouvy o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb
8. Změna výše osobního příplatku ředitelce školy ZŠ TGM
9. Návrh smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
10. Různé

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

RM 21.05.2018
1. Kontrola usnesení
Přílohy:
- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 14.05.2018
Usnesení č. 556
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2018
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Přílohy:
a) pověření k zastupování u soudu v opatrovnické věci– kopie předvolání k soudnímu
jednání u OS Prachatice
b) žádost organizace KreBul, o. p. s. Prachatice ze dne 14.03.2018 o přidělení dotace na
projekt Občanská poradna Prachatice, návrh smlouvy o poskytnutí dotace
c) žádost organizace Spolek Slunečnice Vimperk ze dne 06.03.2018 o přidělení dotace na
zajištění projektu Sociálně terapeutické dílny, návrh smlouvy o poskytnutí dotace
d) žádost organizace PREVENT 99, z. ú. ze dne 01.03.2018 o přidělení dotace na služby
poskytované v našem regionu, návrh smlouvy o poskytnutí dotace
e) žádost organizace APLA Jižní Čechy, z. ú. ze dne 23.02.2018 na zajištění projektu
Podpora sociálních služeb pro občany města trpící autismem, návrh smlouvy o poskytnutí
dotace
Usnesení č. 557
Rada města pověřuje pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Annu
Chytrovou DiS., k účasti u soudního jednání a k činnostem, které souvisejí
s ustanovením opatrovníka. Rada města pověřuje starostu vydáním pověření pro
jmenovanou.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 05.06.2018
Usnesení č. 558
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu
zdravotnictví ve výši 15.000 Kč organizaci KreBul, o.
Občanská poradna Prachatice, detašované pracoviště
starostu obce podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace
Vyúčtování dotace je požadováno doložit do 31.01.2019.

odboru sociálních věcí a
p. s. Prachatice na projekt
Vimperk. Zároveň pověřuje
z prostředků města Vimperk.

Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 30.06.2018
Usnesení č. 559
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a
zdravotnictví ve výši 20.000 Kč pro rok 2018 organizaci Spolek Slunečnice Vimperk na
zajištění projektu Sociálně terapeutické dílny – Spolek Slunečnice. Zároveň pověřuje
starostu města podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků města Vimperk.
Vyúčtování dotace je požadováno doložit do 31.01.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 30.06.2018
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Usnesení č. 560
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a
zdravotnictví ve výši 44.688 Kč organizaci PREVENT 99, z. ú., na služby poskytované
v našem regionu – 1. Kontaktní centrum PREVENT Prachatice a 2. Jihočeský streetwork
PREVENT. Zároveň pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace
z prostředků města Vimperk. Vyúčtování dotace je požadováno doložit do 31.01.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 30.06.2018
Usnesení č. 561
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a
zdravotnictví ve výši 10.000 Kč pro rok 2018 organizaci APLA Jižní Čechy, z. ú., Tábor
na zajištění projektu Podpora sociálních služeb pro občany města Vimperk trpící
autismem a jejich rodiny. Zároveň pověřuje starostu města podepsáním smlouvy o
poskytnutí dotace z prostředků města Vimperk. Vyúčtování dotace je požadováno
předložit do 31.01.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 30.06.2018
3. Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 562
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši + 1.543.441,00 Kč (RO č. 17).
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.05.2018
4. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) areál vodních sportů Vimperk – dostavba bazénu – zadávací řízení na dodavatele stavby
– zadávací dokumentace – odloženo na jednání RM 28.05.2018
b) veřejná zakázka – vybavení učebny cizích jazyků – zadávací řízení na dodavatele –
zadávací dokumentace
Usnesení č. 563
Rada města rozhodla zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele v souladu s vnitřní
směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při zadávání veřejných zakázek zadat zakázku
“Vybavení učebny cizích jazyků“.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.06.2018
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Usnesení č. 564
Rada města jmenuje v souladu s vnitřní směrnicí č.1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek komisi na zakázku: " Vybavení učebny cizích jazyků" ve
složení, členové: Mgr. Vladan Pokorný, Jindřich Štěpánek, Mgr. Zdeněk Kuncl, Marcela
Kobrová a Lukáš Sýs.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.06.2018
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 09.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová čp. 407 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost ze dne 07.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. SNP čp. 462 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost ze dne 09.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Pod Pekárnou čp.
592 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
Usnesení č. 565
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 407 ve
Vimperku, do 31.05.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.05.2018
Usnesení č. 566
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici SNP čp. 462 ve
Vimperku, do 05.06.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.05.2018
Usnesení č. 567
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
592 ve Vimperku do 24.05.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.05.2018
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6. Žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačních programů pro rok
2018
Přílohy:
- žádost MěKS Vimperk o poskytnutí dotace Jč kraje v rámci Dotačních programů Jč kraje
pro rok 2018 na akci 7. ročník Memoriálu Jiřího Necida, čestné prohlášení
Usnesení č. 568
Rada města schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci
Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018 na akci 7. ročník Memoriálu Jiřího
Necida, dotační program Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy,
mládeže a sportu, 2. výzva pro rok 2018, žadatel Městské kulturní středisko Vimperk, a
pověřuje starostu města souhlasným vyjádřením k žádosti.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, MěKS, termín do 25.05.2018
7. Návrh smlouvy o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb
Přílohy:

- návrh smlouvy o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb
se spol. E.ON Česká republika, s. r. o.

Usnesení č. 569
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zabezpečení reklamy a poskytování
marketingových služeb se společností E.ON Česká republika, s. r. o., týkající se zajištění
reklamy a propagace společnosti v rámci 17. ročníku festivalu NaturVision dle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.05.2018
8. Změna výše osobního příplatku ředitelce školy ZŠ TGM
Přílohy:

- žádost ze dne 19.04.2018 o změnu výše osobního příplatku

Usnesení č. 570
Rada města bere na vědomí žádost o změnu osobního příplatku ředitelky Základní školy
T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice a rozhodla této žádosti
nevyhovět a ponechat osobní příplatek ve stávající výši.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 01.06.2018
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla stanovit od 01.06.2018 osobní příplatek ředitelce Základní školy T. G.
Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice dle předloženého návrhu a pověřuje odbor
školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné administrativní úkony.
Nehlasovalo se.
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9. Návrh smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
Přílohy:

- návrh smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů

Usnesení č. 571
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 Zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek článek VII odstavec 6 uzavřít Smlouvu o poskytování služeb
pověřence pro ochranu osobních údajů mezi poskytovatelem společností Keystone
Company a. s. Korunní 2569/108, Vinohrady 101 00 Praha 10 a objednatelem městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 25.05.2018
10. Různé
R1) Žádost o poskytnutí individuální dotace
Přílohy:

- žádost spolku Vimpersko, z. s. ze dne 16.05.2018

Usnesení č. 572
Rada města rozhodla poskytnout dotaci spolku Vimpersko, z. s. ve výši 10.000 Kč na
uspořádání kulturně zábavné akce s názvem Pohodová sobota, dne 26.05.2018. Rada
města požaduje předložit vyúčtování poskytnuté dotace do 30.08.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 25.05.2018
R2) Návrh smlouvy o poskytnutí dotace
Přílohy:
starosty

- návrh smlouvy (sponzorský dar 200.000 Kč), návrh tajemníka z pověření

Usnesení č. 573
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi
poskytovatelem OV Media s r. o., Boubínská 483, Vimperk a příjemcem městem
Vimperk, Steinbrenerova Vimperk na zajištění sportovní činnosti místních sportovních
organizací prostřednictvím města a její sportovní komise dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 10.06.2018
R3) Informace – jednání s R. Myslíkem ohledně dotace pro JPO V. Hrabice – bez usnesení

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

MVDr. Šárka Janásková
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