Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.07.2018
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, MVDr. Šárka Janásková
Ing. Petr Bednarčík
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Jan Král, jednatel MěSD Vimperk, s. r. o.
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí FO
Mgr. Zdeněk Kuncl, vedoucí odboru ŠK
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Bc. Kristýna Samková, vedoucí OR

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Vydání souhlasu se záměrem na zřízení „Re-use centra“ ve Sběrném dvoře
Vimperk
3. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
4. Pozemky
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
6. Záležitosti odboru investic a údržby
7. Změna usnesení Rady města Vimperk č. 646 ze dne 04.06.2018
8. Obnovení ochranné známky č. 304183 „Král Šumavy Vimperský
(kombinovaná) v ČR na dalších 10 let
9. Pověření k zastupování u soudu v opatrovnické věci
10. Různé

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

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 25.06.2018

Usnesení č. 703
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25.06.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

ležák“

2. Vydání souhlasu se záměrem na zřízení „Re-use centra“ ve Sběrném dvoře Vimperk
Přílohy:

návrh odboru ŽP, čestné prohlášení pro SMOJK

Usnesení č. 704
Rada města souhlasí se záměrem na zřízení „Re-use centra“ ve Sběrném dvoře Vimperk
formou pořízení tří mobilních buněk v rámci „Projektu na recyklaci a předcházení vzniku
odpadů“, jehož zajištění svým členům nabízí Svaz měst a obcí Jihočeského kraje, se
sídlem Jirsíkova 2, České Budějovice.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.12.2019

3. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

a) zápis z jednání kulturní komise č. 04/2018 ze dne 22.06.2018
b) žádost MŠ Vimperk, 1. máje 180 Vimperk, ze dne 20.06.2018 o povolení
výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách II. a III., návrh odboru ŠK

Usnesení č. 705
Rada města bere na vědomí zápis kulturní komise ze dne 20.06.2018 – 22.06.2018 a
rozhodla přidělit individuální dotaci z rozpočtu města takto:
- Prostoru města, z. s. zastoupeném panem Ing. Karlem Harazimem, členem
spolku, ve výši 7.000 Kč, na částečnou úhradu nákladu (propagační materiály,
ozvučení) souvisejících s pořádáním akce Den architektury 2018, ve dnech
28.09.2018 – 04.10.2018.
Rada města požaduje předložit vyúčtování nejpozději do dvou měsíců od ukončení
akce.
Pro 3, proti 1 (Dvořák), zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.07.2018
Usnesení č. 706
Rada města uděluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Vimperk, 1. máje 180
příspěvková organizace v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto: II. a
III. třída na 28 dětí. Výjimka se uděluje na období od 1. září 2018 do 31. srpna 2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.07.2018

4. Pozemky
Přílohy:

a) žádost ze dne 22.06.2018 o odkoupení pozemků, vyjádření odboru IÚ,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) převod pozemků do vlastnictví města Vimperk – návrh, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 20.06.2018 o vydání závazného stanoviska k PD, vyjádření
odboru IÚ, návrh smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
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d) žádost ze dne 22.06.2018 o napojení RD a umístění plotu na pozemek
města, vyjádření odboru IÚ, návrh smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
e) žádost SPÚ ČB ze dne 26.06.2018 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení VB – stavba „Vimperk, Křesanov – připojení nového vodního zdroje K2 a doplnění technologie do objektu ATS“ – město strana oprávněná – výzva
k podpisu, návrh smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
f) žádost ČRS, z. s. ze dne 20.06.2018 o souhlas s umístěním cedule (označení
rybářského revíru) na pozemku města, návrh cedule, mapa s vyznačením
umístění cedule, návrh odboru HB
g) vydání souhlasu s napojením uliční vpusti UV2 stavby „Parkoviště – Vimperk,
Vodník“ na dešťovou kanalizaci v pozemku města – žádost ze dne 29.06.2018,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
Usnesení č. 707
Rada města rozhodla nakládat s pozemky vedenými jako parcely katastru nemovitostí
parc. č. 2522/1 – ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 2522/162 – ostatní plocha, jiná
plocha a parc. č. 2531/2 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Vimperk v areálu
U Sloupů, ve smyslu jejich prodeje případně jejich částí dle předloženého návrhu
a pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru
prodeje tj. zajištění geometrického dělení a ocenění těchto pozemků.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.07.2018
Usnesení č. 708
Rada města pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro odkoupení
pozemků parc. č. 1842/69 a parc. č. 1842/71 v k. ú. Vimperk do vlastnictví města Vimperk
tj. zajištění ocenění těchto pozemků, jednání s jejich vlastníkem o odkoupení
a předložením materiálu k projednání zastupitelstvu města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.07.2018
Usnesení č. 709
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 33 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 801 m2 a parc. č. 59/2 - ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 1396 m2 a dále jako vlastníka kanalizačního řadu vedeného
v uvedené parcele parc. č. 59/2 vše v k. ú. Vimperk souhlasí:
- se záměrem výstavby stavby „Stavební úpravy bytového domu, Na Baště 306/4,
Vimperk II, na poz. parc.č. 51/1, 56/2 a 57, k. ú. Vimperk“ dle předložené projektové
dokumentace vypracované, A. T. A. STUDIO – ARCHITEKTONICKO TECHNICKÝ
ATELIÉR,
- s umístěním nového napojení na stávající dopravní infrastrukturu tj. novým vjezdem
z pozemku parc. č. 59/2 na pozemek parc. č. 57 užívaný jako zahrada, který bude osazen
novými posuvnými vraty šířky 4,43 m za předpokladu, že budou ze strany stavebníka
dodrženy podmínky města,
- se zásahem požárně nebezpečného prostoru do částí pozemků města v rozsahu podle
předložené projektové dokumentace výše uvedené stavby, za předpokladu, že investor
stavby přebírá veškerou odpovědnost za případné škody způsobené požárem na
dotčené části výše uvedených parcel,
- s umístěním nově budované technické infrastruktury tj. kanalizační přípojky
v pozemku parc. č. 59/2 v rozsahu dle předloženého návrhu a to za předpokladu, že
strana 3 (celkem 12)

budou ze strany stavebníka dodrženy podmínky města a připojení na kanalizační řad
bude investorem stavby projednáno se správcem těchto sítí (spol. ČEVAK, a. s.)
a odborem VÚP MěÚ Vimperk (stavební úřad).
Souhlas je vydáván investoru stavby.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.07.2018
Usnesení č. 710
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o možnosti provést
stavbu na cizím pozemku pro účely vybudování napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu tj. sjezdu a kanalizační přípojky pro plánovanou stavbu
„Stavební úpravy bytového domu, Na Baště 306/4, Vimperk II, na poz. parc. č. 51/1, 56/2
a 57, k. ú. Vimperk“, a to v pozemku ve vlastnictví města parc. č. 59/2 zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, podle přiloženého situačního zákresu.
Podmínkou uzavření smlouvy je, že po dokončení budované infrastruktury kanalizační
přípojky dojde mezi stavebníkem a městem Vimperk k uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene. 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 30.07.2018
Usnesení č. 711
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 445/2 – orná
půda o výměře 1099 m2, parc. č. 452 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2143
m2, parc. č. 670/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3184 m2 a parc. č. 668/6
- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 357 m2 a dále jako vlastníka
kanalizačního a vodovodního řadu vedeného v uvedené parcele parc. č. 668/6 vše v k. ú.
Hrabice souhlasí:
- se záměrem výstavby rodinného domu na par.č. 444 v k. ú. Hrabice dle předložené
projektové dokumentace,
- s umístěním nového napojení na stávající dopravní infrastrukturu tj. novým vjezdem
z pozemku parc. č. 452 na pozemek parc. č. 444, za předpokladu, že budou ze strany
stavebníka dodrženy podmínky města,
- s umístěním nově budované technické infrastruktury tj. kanalizační a vodovodní
přípojky v pozemcích parc. č. 452, parc. č. 670/2 a parc. č. 668/6 v rozsahu dle
předloženého návrhu a to za předpokladu, že budou ze strany stavebníka dodrženy
podmínky města a připojení na kanalizační řad bude investorem stavby projednáno se
správcem těchto sítí (spol. ČEVAK, a. s.) a odborem VÚP MěÚ Vimperk (stavební úřad).
Souhlas je vydáván investoru stavby.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.07.2018
Usnesení č. 712
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o možnosti provést
stavbu na cizím pozemku pro účely vybudování napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu tj. sjezdu, vodovodní a kanalizační přípojky pro plánovanou
stavbu rodinného domu na par. č. 444 v k. ú. Hrabice a to v pozemcích ve vlastnictví
města parc. č. 452, parc. č. 670/2 a parc. č. 668/6 zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec
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Vimperk a k. ú. Hrabice, podle přiloženého situačního zákresu. Podmínkou uzavření
smlouvy je, že po dokončení budované infrastruktury kanalizační a vodovodní přípojky
dojde mezi stavebníkem a městem Vimperk k uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.07.2018
Usnesení č. 713
Rada města nesouhlasí s umístěním oplocení plánované stavby rodinného domu na
par. č. 444 v k. ú. Hrabice, na části pozemku města parc. č. 452 v k. ú. Hrabice dle
předložené žádosti z důvodu, že na uvedeném pozemku má být budována infrastruktura
ZTV lokality Pod Hrabicemi dle schválené projektové dokumentace a vydaného
stavebního povolení.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.07.2018
Usnesení č. 714
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu s Českou republikou – Státním
pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1008C18/32 pro realizaci stavby jejímž
investorem je město Vimperk „Vimperk, Křesanov – přepojení nového vodního zdroje
K- 2 a doplnění technologie do objektu ATS“ spočívající v právu umístit na části parcely
parc. č. 526/7 v k. ú. Křesanov stavbu vodovodu resp. výtlačného vodovodního potrubí
DN 25 a ovládacího kabele. Náklady na zřízení věcného břemene ponese strana
oprávněná tj. město Vimperk a věcné břemeno bude zřízeno úplatně za dohodnutou
jednorázovou cenu ve výši 4.340 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.07.2018
Usnesení č. 715
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku souhlasí s umístěním
informační cedule (označení rybářského revíru) Českého rybářského svazu, z. s., místní
organizace Vimperk dle přiloženého návrhu na pozemku města parc. č. 923/1 v k. ú.
Vimperk v místě vyznačeném na přiložené mapě.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.07.2018
Usnesení č. 716
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 1790/1 a 1790/2
v k. ú Vimperk souhlasí dle předloženého návrhu s napojením uliční vpusti UV2 stavby
„Parkoviště – Vimperk, Vodník“ na dešťovou kanalizaci v pozemku města. Souhlas je
vydáván investoru stavby.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 09.07.2018

strana 5 (celkem 12)

5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:

a) žádost ze dne 13.06.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. Sklářská čp. 399
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 13.06.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 430
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 19.06.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 499
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 20.06.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 496
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 20.6.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. U Lázní čp. 171
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 27.06.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 496
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 24.05.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. K. Weise čp. 396
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 18.06.2018 o uzavření NS k bytu v ul. Mírová čp. 434 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) návrh MěSD na pověření k podepisování NS k bytům v zastoupení města
Vimperk, návrh plné moci, vyjádření a návrh odboru HB
j) zápis z jednání bytové komise dne 26.06.2016 s návrhem na přidělení bytu

Usnesení č. 717
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Sklářská čp. 399 ve
Vimperku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 15.07.2018
do 31.01.2019. 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. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2018
Usnesení č. 718
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve
Vimperku,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 15.07.2018
do 30.06.2019. 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. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2018
Usnesení č. 719
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 15.07.2018 do
30.06.2019. 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. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2018
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Usnesení č. 720
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 496 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 03.07.2018 do 30.06.2019. Nájemné je
stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2018
Usnesení č. 721
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 03.07.2018 do 30.06.2019. Nájemné je
stanoveno ve výši 32,96 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2018
Usnesení č. 722
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 496 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 03.07.2018 do 30.06.2019. Nájemné je
stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2018
Usnesení č. 723
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Karla Weise čp. 396 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 15.07.2018 do 30.06.2019. Nájemné je
stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2018
Usnesení č. 724
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 434 ve Vimperku
a to na dobu určitou s platností od 15.07.2018 do 30.06.2019. Nájemné je stanoveno ve
výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2018
Usnesení č. 725
Rada města rozhodla prozatím se nezabývat pověřením k podepisování nájemních
smluv k bytům jednatelem společnosti MěSD, s. r. o. se sídlem Vimperk, náměstí
Svobody čp. 8.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2018
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Návrh na usnesení
Rada města pověřuje jednatele společnosti Městské správy domů, s.r.o., se sídlem Vimperk,
náměstí Svobody čp. 8 Bc. Daniela Kaifera k podepisování nájemních smluv k bytům
v zastoupení města Vimperk.
Nehlasovalo se
Návrh na usnesení
Rada města nesouhlasí s tím, aby jednatel společnosti Městské správy domů, s. r. o, se sídlem
Vimperk, náměstí Svobody čp. 8 Bc. Daniel Kaifer byl pověřen v zastoupení města Vimperk
k podepisování nájemní smluv k bytům.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 726
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici 1. máje čp. 144 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou s platností od 18.07.2018 do 30.11.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 36,70
Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.07.2018

6. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí pro odběrné místo veřejného osvětlení v ulici Hřbitovní, záznam
o předběžné řídící kontrole (8.000 Kč)
b) návrh smlouvy o dílo na akci „Vimperk, ulice Mírová – přístřešek pro
kontejnery na odpad“, záznam o předběžné řídící kontrole (738.253 Kč včetně
DPH)
c) Vimperk, bytové domy- instalace a montáž ústřední topení a vodovodních
rozvodů – eRTN a vodoměry – žádost MěSD ze dne 26.06.2018, výzva
k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (5.768.400 Kč včetně DPH)
d) projektové práce a inženýrská činnosti na akci „Vimperk – ZTV Kalvárie“
a „Vimperk – ZTV U Sloupů“
e) návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „MŠ Mírová čp. 442 – vnitřní
úpravy hospodářské budovy“, záznam o předběžné řídící kontrole
(569.524,51 Kč)

Usnesení č. 727
Rada města Vimperk rozhodla uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě z
napěťové hladiny nízkého napětí č.12401128 pro odběrného místo veřejného osvětlení
v ulici Hřbitovní mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice a městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 07.08.2018
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Usnesení č. 728
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014
„Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce: „Vimperk, ulice Mírová přístřešek pro kontejnery na odpad“
společnosti STRABAG a. s. Na Bělidle 198/21, Praha 5.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.08.2018
Usnesení č. 729
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce: „Vimperk, ulice Mírová přístřešek pro kontejnery na odpad“ mezi městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a 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 15.08.2018
Usnesení č. 730
Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Vimperk, bytové domy – instalace a montáž ústředního topení a vodovodních rozvodů
– eRTN a vodoměry“ dle předloženého návrhu a pověřuje Městskou správu domů
Vimperk, s. r. o. prováděním úkonů souvisejících se zadávacím řízením.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.08.2018
Usnesení č. 731
Rada města pověřila odbor investic a údržby přípravou zadávacích řízení na zajištění
projektové dokumentace na akci „Vimperk - ZTV U Sloupů“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2018
Kutil – ohlásil střet zájmu.
Usnesení č. 732
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.03.2018, jejímž
předmětem je provedení akce „MŠ Mírová 442 - vnitřní úpravy hospodářské budovy“
mezi městem Vimperk a společností GSI INVEST, Na Hroudě 3317/22, Praha 10, dle
předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2018
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7. Změna usnesení Rady města Vimperk č. 646 ze dne 04.06.2018
Přílohy:

- návrh OR

Usnesení č. 733
Rada města mění své usnesení č. 646 ze dne 04.06.2018, a to následovně:
Rada města schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace Ministerstvem vnitra a
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2019
v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí, výzva JSDH_V1_2019 Pořízení nebo rekonstrukce
cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Vimperk, kde žadatel je město Vimperk,
a pověřuje starostu města podpisem uvedené žádosti.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín ihned

8. Obnovení ochranné známky č.
(kombinovaná) v ČR na dalších 10 let
Přílohy:

304183

„Král

Šumavy Vimperský ležák“

- e-mailová korespondence společnosti PatentCentrum Sedlák & Partners
s. r. o. České Budějovice ze dne 18.06.2018, návrh FO

Usnesení č. 734
Rada města rozhodla obnovit platnost ochranné známky č. 304183 „KRÁL ŠUMAVY
VIMPERSKÝ LEŽÁK“ (kombinovaná) v ČR na dalších 10 let, tj. do 07.10.2028. Rada
města zároveň rozhodla podat příslušnou žádost o obnovu a uhradit správní poplatek
ve výši 5.800 Kč (bez DPH) za obnovení platnosti.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.07.2018

9. Pověření k zastupování u soudu v opatrovnické věci
Přílohy:

- kopie usnesení OS Prachatice a předvolání k soudnímu jednání u OS
Prachatice ze dne 25.06.2018

Usnesení č. 735
Rada města pověřuje pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví Michaelu
Kunešovou, DiS., k účasti u soudního jednání a k činnostem, které souvisejí
s ustanovením opatrovníka u pana S. S. t. č. Psychiatrická léčebna Lnáře. Rada města
pověřuje starostu vydáním pověření pro jmenovanou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 10.07.2018
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10. Různé
R1) Záležitosti MěSl Vimperk, s. r. o.
Přílohy:

a) žádost MěSl Vimperk o souhlas s pronájmem stroje – kompaktoru ze dne
20.06.2018
b) žádost MěSl Vimperk o souhlas s nákupem investice – kompaktoru ze dne
20.06.2018
c) dopis SFŽP ČR čj. MUVPK-KS 22177/2018 ze dne 28.06.2018 – informace
o novém typu finanční podpory z prostředků EU – bez usnesení

Usnesení č. 736
Rada města souhlasí, v působnosti valné hromady firmy MěSl Vimperk, s. r. o.,
s dočasným pronájmem kompaktoru, jakožto náhradního stroje určeného k hutnění
odpadů na skládce.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěSl, termín do 31.07.2018
Usnesení č. 737
Rada města soulasí, v působnosti valné hromady firmy MěSl Vimperk, s. r. o.,
s pořízením investice – kompaktoru (použitého do 5 let věku) určeného pro skládku
Pravětín do výše 500.000 Kč.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěSl, termín do 31.07.2018
R2) Veřejná zakázka malého rozsahu „Vimperk – ošetření dřevin – naléhavost 6/2018“ –
výběr zhotovitele a schválení smlouvy
Přílohy:

- návrh odboru ŽP, nabídka M. Bláhy uložena na odboru ŽP, záznam o
předběžné řídící kontrole, návrh smlouvy (cena 176.617 Kč)

Usnesení č. 738
Rada města posoudila nabídku uchazeče dle článku V. vnitřní směrnice č. 1/2014 na akci
„Vimperk ošetření dřevin – naléhavost 6/2018“ a rozhodla přidělit výše uvedenou
veřejnou zakázku uchazeči Martin Bláha, Volary.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.07.2018
Usnesení č. 739
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na ošetření
dřevin ve městě Vimperk nazvaná „Vimperk – ošetření dřevin – naléhavost 6/2018“ mezi
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a firmou Martin Bláha, Volary, dle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.07.2018
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R3) Souhlas vlastníka pozemků s odnětím půdy ze ZPF na akci „Novostavba rodinného
domu na pozemku parc. č. 222 a prac. č. 225 v k. ú. Vimperk“
Přílohy:

- žádost. ze dne 28.06.2018, návrh souhlasu vlastníka pozemků, návrh odboru
IÚ

Usnesení č. 740
Rada města rozhodla vydat souhlas vlastníka pozemků parc. č. 1719/1 a 1719/4 v k. ú.
Vimperk s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu na části pozemku parc. č.
1719/1 v k. ú. Vimperk v ploše o výměře 40,04 m2 a části pozemku parc. č. 1719/4
v k. ú. Vimperk v ploše o výměře 188,00 m2 pro záměr stavby „Novostavba rodinného
domu na pozemku p. č. 222 a 225 v k. ú. Vimperk“ stavebníkovi.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2018
R4) Žádost o přidělení dotace
Přílohy:

- žádost SK Snowriders Vimperk ze dne 02.07.2018

Usnesení č. 741
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 30.000 Kč SK
SNOWRIDERS Vimperk, na podporu závodní činnosti pro juniorské reprezentanty Jana
Formánka, Matouše Koudelky a Sáry Veselkové na účast Mistrovství světa juniorů na
Novém Zélandě v srpnu 2018. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města reprezentace. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.10.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 31.07.2018
R5) Informace - poděkování GaSOŠE Vimperk za poskytnutí dotace za účelem účasti
pěveckého sboru Canto na projektu „Čtyři kroky do nového světa“ pořádané Českou
filharmonií ve dnech 12.06.2018 – 15.06.2018 a 21.06.2018 v pražské Rudolfinu – MUPVKKS 22299/18 ze dne 02.07.2018 – bez usnesení
R6) Podnět Z. Kutila - oslovit Povodí Vltavy a nechat vyčistit koryto řeky Volyňka – zodpovídá
odbor ŽP

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Zdeněk Kutil
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