Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 18.06.2018
Přítomni:

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

Hosté:

Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ
Bc. Kristýna Samková, vedoucí OR
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru rozvoje
3. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách pro školní rok 2018/2019
4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
5. Pozemky
6. Návrh dohody o uznání závazku
7. Různé

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

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 11.06.2018

Usnesení č. 669
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11.06.2018
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Záležitosti odboru rozvoje
Přílohy:

a) návrh smlouvy o dílo jejímž předmětem je administrace projektu „Územní
studie – Věrejná prostranství Vímperk – ulice 1. máje a Pivovarská“
b) návrh formuláře k registraci akce pro projekt „Vimperk – rozšíření městského
kamerového dohlížecího systému“

Usnesení č. 670
Rada města Vimperk rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo mezi společností KP projekt
s. r. o., se sídlem Riegrova 1756/51, České Budějovice a městem Vimperk, jejímž
předmětem je administrace projektu „Územní studie - Veřejná prostranství Vimperk ulice 1. máje a Pivovarská" v době udržitelnosti projektu, dle předloženého návrhu.
Cena za provedení díla byla stanovena ve výši 22.500 Kč.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 16.07.2018
Usnesení č. 671
Rada města Vimperk schvaluje EDS formulář k Registraci akce pro projekt Vimperk –
rozšíření městského kamerového dohlížecího systému spolufinancovaného ze státního
rozpočtu Ministerstva vnitra ČR dle přiloženého návrhu zohledňujícího změnu finanční
spoluúčasti žadatele způsobenou plošným krácením výše dotace o 3 % oproti podané
žádosti o dotaci a pověřuje starostu města podpisem uvedeného formuláře.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 25.06.2018

3. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách pro školní rok 2018/2019
Přílohy:

- žádost MŠ Vimperk, Klostemannova 365 ze dne 12.06.2018 o povolení
výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách pro školní rok 2018/2019, návrh
odboru ŠK

Usnesení č. 672
Rada města uděluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Vimperk,
Klostermannova 365, okres Prachatice v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) takto: Pracoviště Klostermannova: 1. třída – 28 dětí, 2. třída – 28 dětí, 3. třída –
27 dětí, 4. třída – 28 dětí. Pracoviště Mírová: 1. třída – 28 dětí, 3. třída – 27 dětí. Výjimka
se uděluje na období od 1. září 2018 do 31. srpna 2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.06.2018
4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:

a) žádost ze dne 07.06.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul.
Čelakovského čp. 402 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost ze dne 18.04.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová
čp. 429 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost ze dne 25.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová
čp. 434 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost Spolku Bodlina Vimperk ze dne 04.06.2018 o souhlas s ukončením
výpůjčky k prostorům v čp. 194 v ul. 1. máje ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r.
o., návrh odboru HB

Usnesení č. 673
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Čelakovského čp.
402 ve Vimperku, do 31.07.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.06.2018
Usnesení č. 674
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 429 ve Vimperku,
1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 01.08.2018 do
31.07.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále
bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.06.2018
Usnesení č. 675
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 434 ve
Vimperku do 30.06.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.06.2018

Usnesení č. 676
Rada města souhlasí s ukončením výpůjčky se Spolkem Bodlina Vimperk, Rodinným a
mateřským centrem (dříve Občanské sdružení Bodlina) v ulici 1. máje čp. 194/15 ve
Vimperku, k prostorům - místnosti č. 208 a č. 216, dohodou, ke dni 31.08.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.06.2018
5. Pozemky
Přílohy:

a) žádost ze dne 11.06.2018 o prodloužení souhlasu s umístěním dočasné
stavby amfiteátru s pódiem na části pozemku města p. č. 571/1 v k. ú. Vimperk,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) vyjádření k projektové dokumentaci připravované stavby „Vimperk, Pravětín,
odkanalizování místní části“ – žádost spol. Sweco Hydroprojekt a. s. ze dne
08.06.2018, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 05.06.2018 o odkoupení části pozemku p. č. 1725/12 v k. ú.
Vimperk – pronajatá zahrada v Zahradní ulici, vyjádření odboru VÚP, snímek
mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 677
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 571/1 v k. ú.
Vimperk souhlasí s prodloužením termínu umístění dočasné dřevěné stavby amfiteátru
s pódiem pro konání různorodých kulturních akcí (přednášek, prezentací, diskuzí,
promítání filmů apod. pořádaných některými vimperskými spolky) na části tohoto
pozemku o výměře cca 250 m2 dle předloženého návrhu do 31.08.2018. Souhlas je
vydáván žadateli, který tímto nese veškerou odpovědnost za uvedenou stavbu, její
zabezpečení proti úrazu a případným škodám, které by mohly vzniknout třetím osobám.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2018
Usnesení č. 678
Rada města zastupující město Vimperk nemá námitek k předložené dokumentaci pro
vydání územního rozhodnutí připravované stavby „Vimperk, Pravětín, odkanalizování
místní části“ vypracované společností Sweco Hydroprojekt, a. s., Zátkovo nábřeží 7,
České Budějovice.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2018
Usnesení č. 679
Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru
nemovitostí parc. č. 1725/12 – trvalý travní porost v k. ú. Vimperk v ulici Zahradní, dle
předložené žádosti dne 05.06.2018, ve smyslu prodeje jeho části a ponechá tento
pozemek nadále ve vlastnictví města Vimperk a v dlouhodobém pronájmu žadateli.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Kutil, chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2018

6. Návrh dohody o uznání závazku
Přílohy:

- návrh dohody o uznání závazku se zaměstnancem města Vimperk Bc.
Štěpánkou Válkovou s přílohami

Usnesení č. 680
Rada města rozhodla uzavřít Dohodu o uznání závazku mezi zaměstnavatelem městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a zaměstnancem Bc. Štěpánkou Válkovou, bytem
Česká 670, Prachatice, dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ jejím
podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: personální, termín do 30.06.2018
7. Různé
R1) Návrh rámcové smlouvy o dodávkách zboží
Přílohy:

- návrh rámcové smlouvy o dodávkách zboží – drogistické a jiné hygienické
zboží se spol. E-EGEO.CZ s. r. o.

Usnesení č. 681
Rada města rozhodla uzavřít Rámcovou smlouvu o dodávkách zboží mezi prodávajícím
společností E-AGEO.CZ s. r. o., Jasenná, Praha 4 - Libuš a kupujícím městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, Vimperk, dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je dodávka
drogistického a jiného hygienického zboží dle objednávky pro potřeby Městského úřadu
Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VV, termín do 30.06.2018
R2) Zápisy ze zasedání sportovní komise
Přílohy:

- zápisy ze zasedání sportovní komise ze dne 22.05.2018 a 12.06.2018

Usnesení č. 682
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání sportovní komise konané dne 22.05.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 18.06.2018
Usnesení č. 683
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání sportovní komise konané dne 12.06.2018
a na základě výzvy „Podpora sportu 2018/1“ doporučuje zastupitelstvu města schválit
finanční prostředky z rozpočtu města sportovním klubům a oddílům dle návrhu
sportovní komise.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 18.06.2018

R3) Zápis ze schůze Skupiny pro rozvoj areálu Vodník
Přílohy:

- zápis ze dne 06.06.2018

Usnesení č. 684
Rada města bere na vědomí zápis ze schůze Skupiny pro rozvoj areálu Vodník konané
dne 06.06.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 18.06.2018
R4) Informace - členové Rady města byli upozorněni na povinnost podat oznámení o příjmech
a jejich majetkových výhodách nabytých v období výkonu veřejné funkce v roce 2017, podle
článku II., bodu 4, zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů ve znění pozdějších předpisů v termínu do 30.06.2018.
R5) Informace - Rada města vzala na vědomí příkaz č. j. MUPt/16484/2018/02/KSD/Heč
Městského úřadu Prachatice, který řeší porušení zákona o pozemních komunikací na
pozemku parc. č. 1842/70 v k. ú. Vimperk s tím, že se proti rozhodnutí nebude odvolávat.

Zapsala:

Petra Láchová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Lukáš Sýs

