Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.05.2018
Přítomni:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, MVDr. Šárka Janásková, Ing. Petr Bednarčík,
Zdeněk Kutil

Hosté:

Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Mgr. Vladan Pokorný, ředitel ZŠ Smetanova Vimperk
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Jan Tůma, vedoucí FO

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Odprodej nepotřebného movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové
organizaci ZŠ TGM Vimperk
3. Návrh na odstoupení od Smlouvy o dílo na vytvoření kreseb na betonové ploše
4. Záležitosti odboru investic a údržby
5. Pozemky
6. Bytové záležitosti
7. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města
8. Návrh smlouvy o zpracování osobních údajů č. GDPR_127_001
9. Různé

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

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 21.05.2018

Usnesení č. 574
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 21.05.2018
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

2. Odprodej nepotřebného movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové
organizaci ZŠ TGM Vimperk
Přílohy:

- zápis z jednání komise pro oceňování majetku ze dne 23.05.2018, fotografie
kuchyňského zařízení

Usnesení č. 575
Rada města souhlasí s vyřazením nepotřebného opotřebeného dlouhodobého
hmotného majetku - vybavení školní kuchyně a uděluje příspěvkové organizaci Základní
škola T. G. Masaryka Vimperk souhlas s jeho odprodejem podle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZŠ TGM, KO, termín do 29.06.2018

3. Návrh na odstoupení od Smlouvy o dílo na vytvoření kreseb na betonové ploše
Přílohy:

- stanovisko společnosti MYICON, s. r. o., Ostrava k odstoupení od smlouvy ze
dne 14.05.2018, návrh dopisu k odstoupení od smlouvy, návrh odboru ŽP

Usnesení č. 576
Rada města odstupuje od smlouvy o dílo uzavřené dne 14.03.2018 mezi městem
Vimperk a společností Myicon s. r. o., Přemyslovců 992/52, 709 00 Ostrava, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 01.06.2018

4. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) Areál vodních sportů Vimperk – dostavba bazénu – zadávací řízení na
dodavatele stavby
b) návrh dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 12.02.2018 jejímž předmětem
je „zadání a administrace veřejné zakázky k projektu Atletický ovál, Vimperk“
c) zakázka „Základní škola T. G. Masaryka Vimperk – vybavení školní kuchyně“
– výběr zhotovitele – zpráva o hodnocení nabídek, návrh smlouvy o dílo,
záznam o předběžné řídící kontrole
d) stavba „Vimperk, Křesanov – přepojení vrtu K-2 a doplnění technologie do
objektu ATS“ – návrh plné moci
e) stavební práce „Oprava místních komunikací – Bořanovice a Sudslavice“ –
zpráva o hodnocení nabídek
f) návrh smlouvy o dílo na stavební práce „Oprava místních komunikací –
Bořanovice a Sudslavice“, záznam o předběžné řídící kontrole
g) návrh plné moci týkající se zajištění kolaudačního souhlasu pro stavbu
označené pod názvem „Rozšíření skládky TKO Pravětín“

Usnesení č. 577
Rada města Vimperk rozhodla zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele stavby
„Areál vodních sportů Vimperk – dostavba bazénu“ dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.06.2018
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Usnesení č. 578
Rada města jmenuje komisi pro zadávací řízení pro výběr dodavatele stavby „Areál
vodních sportů Vimperk – dostavba bazénu“ ve složení: Tereza Dio, Ing. Michal Janče,
Marcela Kobrová, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil a tyto náhradníky členů komise: Jiří Grauer,
Josef Mistr, Alena Szabová, Ing. Jan Král a Ing. Jaroslava Martanová.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.06.2018
Usnesení č. 579
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 příkazní smlouvy k Příkazní smlouvě ze dne
12.02.2018 jejímž předmětem je „Zadání a administrace veřejné zakázky k projektu
Atletický ovál, Vimperk“, mezi městem Vimperk a společností Sigmin, a. s., Táboritská
511, 280 02 Kolín, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.06.2018
Usnesení č. 580
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek rozhodla zadat zakázku „Základní
škola T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, Vimperk – vybavení školní kuchyně“
zhotoviteli Luděk Houzar Servis Gastrozařízení, Nad Sady 223, 387 06 Malenice, která
podala nejvhodnější nabídku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 23.06.2018
Usnesení č. 581
Rada města rozhodla uzavřít kupní smlouvu na zakázku „Základní škola T. G. Masaryka
Vimperk, 1. máje 268, Vimperk – vybavení školní kuchyně “ se zhotovitelem Luděk
Houzar Servis Gastrozařízení, Nad Sady 223, 387 06 Malenice, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 23.06.2018
Usnesení č. 582
Rada města rozhodla udělit plnou moc společnosti VAK projekt, s. r. o., B. Němcové
12/2, 370 01 České Budějovice, IČO: 28159721 k tomu, aby zastupovala a jednala
jménem města Vimperk v právních a organizačně administrativních záležitostech
souvisejících s inženýrskou činností pro získání stavebního povolení pro stavbu pod
označením „Vimperk, Křesanov – přepojení vrtu K-2 a doplnění technologie do objektu
ATS“, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2018
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Usnesení č. 583
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise na zakázku
malého rozsahu na stavební práce: "Oprava místních komunikací – Bořanovice
a Sudslavice" rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi Strabag
a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, 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 15.06.2018
Usnesení č. 584
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce: "Oprava místních komunikací – Bořanovice a Sudslavice" mezi městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a společností Strabag a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5 dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.06.2018
Usnesení č. 585
Rada města rozhodla udělit plnou moc Aleně Chomátové, náměstí Svobody 7, 385 01
Vimperk, IČO: 49006274 k tomu, aby zastupovala město Vimperk ve věcech
souvisejících s inženýrskou činností pro získání kolaudačního souhlasu pro stavbu pod
označením „Rozšíření skládky TKO Pravětín“, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2018

5. Pozemky
Přílohy:

a) souhlas s umístěním stavby „JHC Stabilizace silničního tělesa I/4 ve
Vimperku“ na části pozemku města parc. č. 1542 v k. ú. Vimperk“ – snímek
mapy se zákresem, koordinační situace stavby, návrh odboru HB
b) žádost osadního výboru U Sloupů ze dne 22.05.2018 o souhlas se
zpřístupněním nevyužívaného výjezdu z areálu U Sloupů – snímek mapy se
zákresem, fotografie, návrh odboru HB
c) změna nájemní smlouvy k pozemkům kolem požární nádrže v Hrabicích
uzavřené s MěL Vimperk, s. r. o., na výpůjčku – kopie nájemní smlouvy, snímek
mapy se zákresem, návrh smlouvy o výpůjčce, návrh odboru HB

Usnesení č. 586
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 1542 – trvalý
travní porost v k. ú. Vimperk souhlasí a umístěním a provedením stavby označené jako
„JHC Stabilizace silničního tělesa I/4 ve Vimperku“ na části tohoto pozemku dle
předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Františkem Stráským – ATELIER
SIS. Souhlas je vydáván investoru stavby České republice - Ředitelství silnic a dálnic
ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2018
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Usnesení č. 587
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 2522/68 v k. ú.
Vimperk souhlasí se zpřístupněním nevyužívaného výjezdu z areálu U Sloupů
tj. vyčištěním a upravením stávající přístupové cesty pro potřeby jízdy osobních aut
a dodávek do 3,5 tuny a odstraněním původních plechových vrat, vše dle předložené
žádosti osadního výboru U Sloupů, a to za předpokladu, že tyto úpravy budou
provedeny svépomocí a na vlastní náklady.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2018
Usnesení č. 588
Rada města rozhodla ukončit pronájem pozemků parc. č. 489/3 – ostatní plocha
o výměře 1523 m2, parc. č. 489/4 – ostatní plocha o výměře 600 m2, parc. č. 489/5 – vodní
plocha o výměře 734 m2, parc. č. 489/6 – ostatní plocha o výměře 624 m2, parc. č. 489/7
– vodní plocha o výměře 49 m2, parc. č. 489/8 – vodní plocha o výměře 46 m2, parc.
č. 489/9 – ostatní plocha o výměře 55 m2, parc. č. 489/10 – ostatní plocha o výměře 16 m2
a parc. č. 489/11 – ostatní plocha o výměře 545 m2 včetně stavby vodní umělé nádrže
v k. ú. Hrabice pronajatých Městským lesům Vimperk s. r. o. k údržbě, sečení a sklízení
travních porostů podle smlouvy o nájmu č. 40-140/15 ze dne 05.06.2015, dohodou
k 30.05.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2018
Usnesení č. 589
Rada města rozhodla vypůjčit dle předloženého návrhu společnosti Městské lesy
Vimperk, s. r. o., se sídlem Podzámčí 612, Vimperk pozemky zapsané u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí
pro obec Vimperk a k. ú. Hrabice, na LV č. 10001 pro město Vimperk, označené jako
parcely katastru nemovitostí parc. č. 489/3 – ostatní plocha o výměře 1523 m2, parc.
č. 489/4 – ostatní plocha o výměře 600 m2, parc. č. 489/5 – vodní plocha o výměře 734
m2, parc. č. 489/6 – ostatní plocha o výměře 624 m2, parc. č. 489/7 – vodní plocha
o výměře 49 m2, parc. č. 489/8 – vodní plocha o výměře 46 m2, parc. č. 489/9 – ostatní
plocha o výměře 55 m2, parc. č. 489/10 – ostatní plocha o výměře 16 m2 a parc. č. 489/11
– ostatní plocha o výměře 545 m2 včetně stavby vodní umělé nádrže, za účelem jejich
údržby, sečení a sklízení travních porostů. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu
neurčitou od 01.06.2018 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Podmínkou výpůjčky je
v případě potřeby nutnost využít tuto vodní nádrž k veřejně prospěšným účelům –
protipožární nádrž, tj. pozemky bude nutno nechat přístupné. Rada města pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy o výpůjčce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2018
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6. Bytové záležitosti
Přílohy:

a) žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová čp. 430 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 25.04.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Luční
čp. 499 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 02.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
v ul. Pivovarská čp. 317 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 10.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová
čp. 434 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 10.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová
čp. 458 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 11.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. 1. máje
čp. 74 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 10.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová
čp. 407 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 16.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. U Lázní
čp. 171 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost ze dne 14.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
v ul. Sklářská čp. 399 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
j) žádost ze dne 14.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Luční
čp. 498 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
k) žádost ze dne 14.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. K Rokli
čp. 495 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
l) žádost ze dne 14.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. U Lázní
čp. 171 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
m) žádost ze dne 17.05.2018 o prodloužení nájemní smlovy k bytu v ul. Luční
čp. 499 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
n) žádost ze dne 16.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
v ul. Pražská čp. 181 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
o) žádost ze dne 17.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. K Rokli
čp. 495 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
p) žádost ze dne 16.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
v ul. Sklářská čp. 399 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
q) žádost ze dne 14.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. SNP
čp. 462 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
r) žádost ze dne 14.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. SNP
čp. 461 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
s) žádost ze dne 14.05.2018 o prodloužení smlouvy o ubytování k obytné
místnosti v ul. Pivovarská čp. 322 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru
HB
t) informace k ukončení zveřejnění záměru č. 28/16/2018 – kopie záměru,
oznámení ze dne 17.05.2018 o odstoupení od záměru pronájmu prostoru
k podnikání č. 332 v ul. Nad Stadionem čp. 484 ve Vimperku - bez usnesení

Usnesení č. 590
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve
Vimperku, do 31.05.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018
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Usnesení č. 591
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 499 ve
Vimperku do 30.06.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018
Usnesení č. 592
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Pivovarská čp. 317 ve
Vimperku na dobu určitou s platností od 01.06.2018 do 31.05.2019. Nájemné je
stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018
Usnesení č. 593
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 434 ve
Vimperku, do 30.06.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018
Usnesení č. 594
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 458 ve
Vimperku do 30.06.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018
Usnesení č. 595
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici 1. máje čp. 74 ve
Vimperku do 30.06.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018
Usnesení č. 596
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 407 ve Vimperku
na dobu neurčitou s platností od 01.07.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 36,70
Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018
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Usnesení č. 597
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku, do 30.06.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018
Usnesení č. 598
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Sklářská čp. 399 ve
Vimperku do 30.06.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018
Usnesení č. 599
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 498 ve
Vimperku do 30.06.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018
Usnesení č. 600
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve
Vimperku, do 30.06.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018
Usnesení č. 601
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku do 30.06.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018
Usnesení č. 602
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku
s platností od 01.07.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018
Usnesení č. 603
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Pražská čp. 181 ve
Vimperku, na dobu neurčitou s platností od 01.07.2018. Nájemné je stanoveno ve výši
36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018
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Usnesení č. 604
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve
Vimperku, na dobu neurčitou s platností od 01.07.2018. Nájemné je stanoveno ve výši
36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018
Usnesení č. 605
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Sklářská čp. 399 ve
Vimperku do 30.06.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018
Usnesení č. 606
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici SNP čp. 462 ve
Vimperku, do 30.06.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018
Usnesení č. 607
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici SNP čp. 461 ve
Vimperku, do 30.06.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018
Usnesení č. 608
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o ubytování k obytné místnosti v ulici Pivovarská
čp. 322 ve Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 01.07.2018 do 31.12.2018.
Nájemné je stanoveno ve výši 15 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.06.2018

7. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Přílohy:

a) žádost Rady rodičů při G a SOŠE Vimperk ze dne 24.04.2018 o poskytnutí
dotace na preventivní činnosti školy
b) žádost ZŠ TGM Vimperk ze dne 16.05.2018 o poskytnutí dotace na prevenci
rizikového chování
c) žádost ZŠ Vimperk, Smetanova 405 ze dne 21.05.2018 o poskytnutí dotace
na komplexní program prevence kriminality školy
d) žádost SŠ a ZŠ Vimperk ze dne 23.05.2018 o poskytnutí dotace na adaptační
kurzy školy
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e) žádost ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice ze dne 23.05.2018 o
poskytnutí dotace na dopravu žáků a pedagogického doprovodu na akce
uvedené v žádosti
Usnesení č. 609
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 12.000 Kč Radě rodičů při
Gymnáziu a SOŠE Vimperk, Pivovarská 69, na preventivní činnosti školy. Dotace bude
poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do
30.11.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 04.06.2018
Usnesení č. 610
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 28.000 Kč ZŠ TGM, na
prevenci rizikového chování. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada
města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.11.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 04.06.2018
Usnesení č. 611
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 22.000 Kč ZŠ Vimperk,
Smetanova 405, okres Prachatice, na komplexní program prevence kriminality školy.
Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování dotace do 30.11.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 04.06.2018
Usnesení č. 612
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 8.000 Kč Střední škole a
Základní škole, Vimperk, Nerudova 267 na adaptační kurzy školy. Dotace bude
poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do
30.11.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 04.06.2018
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Usnesení č. 613
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres
Prachatice na úhradu nákladů za dopravu žáků a pedagogického doprovodu na akce:
- krajské finále ve florbalu v Kaplici 16.01.2018 ve výši 5.000 Kč,
- regionální finále Čechy ve florbalu v Plzni 14.02.2018 ve výši 4.000 Kč,
- krajské finále ve vybíjené v Jindřichově Hradci 15.05.2018 ve výši 4.500 Kč,
- krajské finále ve fotbalu (McDC) v Písku 18.05.2018 ve výši 4.000 Kč,
- celostátní kolo hokejbalu žáků 6. a 7. ročníku v Kladně 29.05.2018 ve výši 6.000
Kč ,
- celostátní kolo hokejbalu žáků 4. a 5. ročníku ve Světlé nad Sázavou 06.06.2018
ve výši 7.000 Kč,
- celostátní kolo v kopané McDonaldCup v Ústí nad Labem 29.05.2018 a 30.05.2018
ve výši 14.500 Kč,
- celostátní kolo finanční gramotnosti v Praze 14.06.2018 ve výši 2.000 Kč.
Dotace budou poskytnuty z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování dotace do 30.09.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 04.06.2018

8. Návrh smlouvy o zpracování osobních údajů č. GDPR_127_001
Přílohy:

- návrh smlouvy o zpracování osobních údajů GDPR

Usnesení č. 614
Rada města schvaluje smlouvu o zpracování osobních údajů č. GDPR_127_001 mezi
poskytovatelem TETRONIK - výrobní družstvo Terezín ul. Prokopa Holého 183, Terezín
a objednavatelem městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk dle předloženého
návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.05.2018

9. Různé

Zapsala:

Petra Láchová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Ing. Petr Bednarčík
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