Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2018
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka Janásková
Lukáš Sýs
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Bc. Kristýna Samková, vedoucí OR
Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí FO
Ing. Eva Mikulová, referentka odboru ŽP
Josef Mistr, referent odboru IÚ
Bc. Daniel Kaifer, jednatel MěSD Vimperk s. r. o.
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh smlouvy o dílo na zakázku „Vimperk – rozšíření městského kamerového
dohlížecího systému“
3. Záležitosti odboru finančního
4. Záležitosti odboru životního prostředí
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
6. Pozemky
7. Záležitosti odboru investic a údržby
8. Žádost o poskytnutí dotace
9. Návrh smlouvy o centralizovaném zadávání
10. Různé

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

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 30.07.2018

Usnesení č. 818
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

2. Návrh smlouvy o dílo na zakázku „Vimperk – rozšíření městského kamerového
dohlížecího systému“
Přílohy:

- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Vimperk –
rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ – seznam doručených
a přijatých nabídek, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, návrh smlouvy
o dílo, záznam o předběžné kontrole – odloženo na jednání RM dne
27.08.2018

3. Záležitosti odboru finančního
Přílohy:

a) souhlas zřizovatele s použitím investičního fondu – ZŠ Smetanova Vimperk
– spolufinancování oprav podlahových krytin v tělocvičnách – žádost ZŠ
Smetanova 405 ze dne 06.08.2018
b) návrh rozpočtových opatření

Usnesení č. 819
Rada města dává souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Smetanova Vimperk
ke spolufinancování oprav podlahových krytin v tělocvičnách ZŠ Vimperk, Smetanova
405 ve výši 185.477,00 Kč včetně DPH využitím prostředků z investičního fondu školy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.08.2018
Usnesení č. 820
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu – zvýšení ve výši 2.577.578,85 Kč (RO č. 26),
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 154.010,00 Kč (RO č. 27).
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.08.2018

4. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:

a) návrh smlouvy o úschově č. UZSVM/C/13919/2018-HPRR ve věci úschovy
psa, návrh odboru ŽP
b) zadání „Studie spolupráce kotelny na štěpku a kompostárny při sušení
čistírenských kalů v ČOV ve Vimperku“ – návrh objednávky, záznam
o předběžné řídící kontrole

Usnesení č. 821
Rada města rozhodla uzavřít „Smlouvu o úschově č. UZSVM/C/13919/2018-HPRR“ ve
věci o úschově psa mezi uschovatelem Českou republikou – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové
Město a schovatelem městem Vimperk, se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk dle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 20.09.2018

Usnesení č. 822
Rada města ukládá odboru životního prostředí zadat zpracování „Studie spolupráce
kotelny na štěpku a kompostárny při sušení čistírenských kalů z ČOV ve Vimperku“ dle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 22.08.2018

5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:

a) žádost ze dne 06.08.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul.
K. Weise čp. 393 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost ze dne 18.07.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová
čp. 432 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost ze dne 01.08.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul.
Pivovarská čp. 317 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost ze dne 08.08.2018 o prodloužení smlouvy k obytné místnosti
v Pivovarská ul. čp. 322 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru
HB
e) výpověď ze dne 31.07.2018 z prostor sloužících k podnikání č. 314 v ul. Nad
Stadionem čp. 199 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
f) spolufinancování rekonstrukce bytového domu čp. 367 v Klostermannově ul.
ve Vimperku z dotace – žádost Společenství vlastníků jednotek domu ze dne
24.07.2018, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
g) zveřejnění záměru pronájmu prostor určených k podnikání č. 321 ve
Vimperku – žádost ze dne 02.08.2018, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru
HB
h) ukončení zveřejnění záměru na pronájem části komínového tělesa – kopie
záměru 32/18/2018, žádost spol. STARNET s. r. o. 08.08.2018 a IT PROFI
s. r. o. ze dne 10.08.2018, zápis z otevírání obálek, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB

Usnesení č. 823
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ul. Karla Weise čp. 373 Vimperk.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 15.08.2018 do
14.08.2019. 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 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.08.2018
Usnesení č. 824
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 432 ve
Vimperku, do 31.08.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.08.2018

Usnesení č. 825
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pivovarská čp. 317,
Vimperk, do 31.08.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.08.2018
Usnesení č. 826
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o ubytování k obytné místnosti v Pivovarské ulici
čp. 322 ve Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 01.09.2018 do 31.12.2018.
Nájemné je stanoveno ve výši 15 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.08.2018
Usnesení č. 827
Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu prostor sloužících k podnikání č. 314
v ulici Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku. Nájemní vztah skončí uplynutím tříměsíční
výpovědní lhůty, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce od doručení
výpovědi, a to ke dni 31.10.2018. Město Vimperk souhlasí v souladu s nájemní smlouvou
se zkrácením výpovědní lhůty a ukončením nájemního vztahu k uvedeným prostorům
ke dni 30.09.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.09.2018
Usnesení č. 828
Rada města jako spoluvlastník domu čp. 367 v ulici Klostermannova ve Vimperku
souhlasí se zajištěním dotace včetně potřebné administrativy pro zajištění dotace
MěSD, s. r. o. Vimperk na rekonstrukci uvedeného objektu dle předloženého návrhu
(oprava střechy, štítu a fasády domu) za předpokladu úhrady zbývajících nákladů na
rekonstrukci z vlastních finančních zdrojů Společenství vlastníků jednotek domu
Klostermannova 367, Klostermannova 367, 385 01 Vimperk (bez využití úvěru)
a pověřuje jednatele společnosti MěSD, s. r. o., Bc. Daniela Kaifera, jako zástupce města
Vimperk k hlasování v souladu s uvedeným rozhodnutím.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.08.2018
Usnesení č. 829
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostory určené k podnikání č. 321
o výměře 32,72 m2 v ulici Nad Stadionem čp. 484 ve Vimperku za účelem podnikatelské
činnosti. Výše nájemného je stanovena 517,57 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Způsobilost předmětu za
účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.08.2018

Usnesení č. 830
Rada města rozhodla pronajmout část stavby komínového tělesa (část horního ochozu)
U Sloupů, která je součástí pozemku parc. č. 2522/178 – ostatní plocha, jiná plocha
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice
na LV 10001 pro obec a v k. ú. Vimperk, za účelem umístění zařízení sítě elektronických
komunikací pro poskytování vysokorychlostního internetového připojení společnosti
STARNET s. r. o., se sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, zastoupena
jednatelem Martinem Ambrožem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.09.2018. Roční nájemné je stanoveno ve
výši 10.000 Kč bez DPH.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.08.2018
Usnesení č. 831
Rada města rozhodla pronajmout část stavby komínového tělesa (část horního ochozu)
U Sloupů, která je součástí pozemku parc. č. 2522/178 – ostatní plocha, jiná plocha
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice
na LV 10001 pro obec a v k. ú. Vimperk, za účelem umístění zařízení sítě elektronických
komunikací pro poskytování vysokorychlostního internetového připojení společnosti IT
PROFI, s. r. o., se sídlem Lesní 691, 373 41 Hluboká nad Vltavou, zastoupena jednatelem
Ing. Jiřím Caisem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou s platností od 01.09.2018. Roční nájemné je stanoveno ve výši 17.500
Kč bez DPH.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.08.2018

6. Pozemky
Přílohy:

a) žádosti spol. PALESTRA s. r. o. ze dne 28.05.2018 a spolku „Lesní doupě,
o. s.“ ze dne 28.05.2018 o prodej pozemku parc. č. 2522/74 v k. ú. Vimperk
v areálu U Sloupů – zveřejnění záměrů prodeje, snímek mapy se zákresem,
geometrický plán č. 2486-186/2018, návrh odboru HB
b) prodej pozemku parc. č. 2522/61 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů – nové
zveřejnění záměru prodeje – snímek mapy se zákresem, geometrický plán č.
2486-186/2018, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 30.07.2018 o napojení plánovaného rodinného domu na
infrastrukturu města – snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 22.06.2018 o přikoupení částí pozemků parc. č. 2522/1 a parc.
č. 2522/162 a celého pozemku parc. č. 2531/2 v k. ú. Vimperk U Sloupů –
zveřejnění záměru prodeje, snímek mapy se zákresem, geometrický plán č.
2487, 231-187/2018, návrh odboru HB

Usnesení č. 832
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
část parcely parc. č. 2522/74 – ostatní plocha, jiná plocha oddělená geometrickým
plánem č. 2486-186/2018 a nově vedená jako parc. č. 2522/74 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 2725 m2, za minimální kupní cenu ve výši 212.005 Kč (část plochy
o výměře 1853 m2 ve výši 105 Kč/m2 – komerčně užívaná plocha, část plochy 872 m2 ve

výši 20 Kč/m2 – nekomerčně užívaná plocha – vodotok + část pozemku v bezprostřední
blízkosti lesa). Tato požadována minimální kupní cena je nižší než cena v místě a čase
obvyklá stanovená znaleckým posudkem č. 122/69/2017 vypracovaným Ústavem
znalectví a oceňování při VŠTE České Budějovice ze dne 22.11.2017. 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
geodetické dělení a ocenění nemovitosti ve výši 6.318 Kč. Kupující dále uhradí náklady
spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za
vklad do katastru nemovitostí.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2018
Usnesení č. 833
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
část parcely parc. č. 2522/74 – ostatní plocha, jiná plocha oddělená geometrickým
plánem č. 2486-186/2018 a nově vedená jako parc. č. 2522/210 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 2668 m2, za minimální kupní cenu ve výši 52.400 Kč (19,64 Kč/m2
nekomerčně užívaná plocha spolkem „Lesní doupě, o. s.“). Tato požadována minimální
kupní cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá stanovená znaleckým posudkem
č. 122/69/2017 vypracovaným Ústavem znalectví a oceňování při VŠTE České
Budějovice ze dne 22.11.2017. 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 geodetické dělení a ocenění
nemovitosti ve výši 6.317 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem
vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru
nemovitostí.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2018
Usnesení č. 834
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
část parcely parc. č. 2522/61 – ostatní plocha, jiná plocha oddělená geometrickým
plánem č. 2486-186/2018 a nově vedená jako parc. č. 2522/61 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 2839 m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 122/69/2017
vypracovaným Ústavem znalectví a oceňování při VŠTE České Budějovice ze dne
22.11.2017 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 154.705 Kč (104,50 Kč/m2 za část
o výměře 1166 m2 a 19,64 Kč/m2 za část o výměře 1673 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 19.387 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené
s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do
katastru nemovitostí. Pozemek bude prodán stávajícímu nájemci.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2018

Usnesení č. 835
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 893/1 – trvalý
travní porost o výměře 1006 m2 a parc. č. 895/103 – trvalý travní porost o výměře 62 m2
v k. ú. Boubská souhlasí:
- se záměrem výstavby rodinného domu na par. č. 895/77 v k. ú. Boubská dle předložené
projektové dokumentace,
- s umístěním nového napojení na stávající dopravní infrastrukturu tj. novým vjezdem
z pozemku parc. č. 895/77 na pozemky města parc. č. 893/1 a parc. č. 895/103, které jsou
určeny k užívání jako přístupová komunikace za předpokladu, že budou ze strany
stavebníka dodrženy podmínky města.
Souhlas je vydáván investoru stavby.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2018
Usnesení č. 836
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemků vedených 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 označených jako
parcely parc. č. 2531/2 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 365 m2 a jako
parc. č. 2522/1 – ostatní plocha, jiná plocha, její část oddělenou geometrickým plánem
č. 2487, 231-187/2018 a nově vedenou jako její díl „a“ o výměře 2044 m2, a dále pozemku
vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Hrabice, na listu vlastnictví
č. 10001 pro město Vimperk, tam označeného jako parcela parc. č. 589/2 – ostatní
plocha, manipulační plocha, její část oddělenou geometrickým plánem č. 2487, 231187/2018 a nově vedenou jako parc. č. 589/5 o výměře 18 m2, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 194.160 Kč (80 Kč/m2). Tato cena je
požadována jako minimální. 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 geodetické dělení nemovitostí dle
faktury uhrazené městem. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví
u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2018
Usnesení č. 837
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 parc. č. 2522/162 – ostatní plocha, manipulační plocha, její část oddělenou
geometrickým plánem č. 2487, 231-187/2018 a nově vedenou jako parc. č. 2522/212 o
výměře 522 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve
výši 41.760 Kč (80 Kč/m2). Tato cena je požadována jako minimální. 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
geodetické dělení nemovitostí dle faktury uhrazené městem. Kupující dále uhradí
náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj.
poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2018

7. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) zakázka „Vimperk, parkoviště u TKB v ulici Nad Stadionem“ – zpráva
o hodnocení nabídek, návrh smlouvy o dílo, záznam o předběžné řídící kontrole
b) návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č. 12417561 pro napájení světelného signalizačního zařízení v ul.
Pražská, záznam o předběžné řídící kontrole
c) zakázka „Vimperk, ul. Hřbitovní – rekonstrukce komunikace – projektové
práce – návrh dodatku č. 4 smlouvy o dílo, žádost Geodetické kanceláře Plavec
– Michalec ze dne 07.08.2018

Usnesení č. 838
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise
na zakázku malého rozsahu na stavební práce: "Vimperk, parkoviště u TKB v ulici Nad
Stadionem" rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku obchodní společnosti
Stavimperk s. r. o., U Sloupů 19, Vimperk. Tato nabídka byla vyhodnocena jako nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.08.2018
Usnesení č. 839
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce: „Vimperk, parkoviště u TKB v ulici Nad Stadionem" mezi městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, Vimperk a společností Stavimperk s. r. o., U Sloupů 19, Vimperk, dle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.08.2018
Usnesení č. 840
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí č. 12417561 pro odběrného místo světelného signalizačního
zařízení ulici Pražská mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 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 27.08.2018
Usnesení č. 841
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 4. smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka
na akci „Vimperk, ulice Hřbitovní – rekonstrukce komunikace – projektové práce“ mezi
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a společností GK Plavec-Michalec,
Geodetická kancelář s. r. o., Budovcova 2530, Písek, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.08.2018

8. Žádost o poskytnutí dotace
Přílohy:

- žádost Ski klubu Šumava Vimperk, z. s. ze dne 01.08.2018 o poskytnutí dotace
na MTB maraton České spořitelny s přílohami

Návrh na usnesení
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 15.000 Kč Ski klubu Šumava
Vimperk, z. s., 1. máje 182/16, Vimperk na úhradu nákladů spojených s pořádáním
21. Šumavského MTB maratonu České spořitelny, který se uskutečnil dne 04.08.2018.
Příspěvek bude poskytnut z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování
příspěvku do 30.09.2018.
Pro 1 (Bednarčík), proti 2 (Janásková, Kutil), zdržel se 1 (Dvořák). Návrh nebyl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 17.08.2018

9. Návrh smlouvy o centralizovaném zadávání
Přílohy:

- návrh smlouvy o centralizovaném zadávání se zadavatelem Českou
republikou – Ministerstvem vnitra – pořizování licencí k produktům Microsoft pro
orgány veřejné moci, dopis MV ČR č. j. MV-57731-7/OKB-2018 ze dne
01.08.2018

Usnesení č. 842
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o centralizovaném zadávání varianta obecná mezi
centrálním zadavatelem Českou republikou – Ministerstvem vnitra Nad Štolou 936/3,
Praha 7 – Holešovice a zadavatelem městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk dle
předloženého návrhu. Smlouva řeší možné pořizování licencí k produktům Microsoft
pro orgány veřejné moci.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK - informatici, termín do 24.08.2018

10. Různé
R1) Informace – reklamace P. Hlavy (Ski klub Šumava Vimperk z. s.) ze dne 06.08.2018 č. j.
MUVPK-KS 25954/18 na nezveřejnění článku s názvem „Granty na podporu sportu ve Ski
klubu Šumava Vimperk“ ve Vimperských novinách – bez usnesení. Rada města konstatuje, že
výběr příspěvků je v kompetenci RR VN.
R2) Informace o materiálech, které předkládají odbory HB, FO k projednání ZM 03.09.2018.
Bez usnesení.
R3) Informace – oznámení od Nadačního fondu Nové Česko ze dne 09.08.2018, č. j. MUVPKKS 26360/18 o projíždění Protidrogového vlaku v rámci projektu REVOLUTION TRAIN od
01.10.2018 do 05.10.2018 Jihočeským krajem. Bez usnesení.

R4) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro realizaci stavby
„Vimperk, Pravětín, odkanalizování místní části“
Přílohy:

- návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, sdělení
Státního pozemkového úřadu ze dne 10.08.2018, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB

Usnesení č. 843
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. 1009C18/32 pro realizaci stavby jejímž
investorem je město Vimperk označené jako „Vimperk, Pravětín, odkanalizování místní
části“ spočívající v právu umístit na části parcely parc. č. 950 v k. ú. Pravětín stavbu
kanalizačního řadu. Náklady na zřízení věcného břemene ponese strana oprávněná tj.
město Vimperk a věcné břemeno bude zřízeno úplatně za stanovenou jednorázovou
cenu ve výši 74.770 bez DPH, která bude zaplacena po dokončení stavby. Město dále za
užívání pozemku po dobu realizace stavby uhradí nejpozději do 15.09.2018
jednorázovou úplatu ve výši 7.760 Kč. Rada města pověřuje starostu města podpisem
této smlouvy.“
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.09.2018
R5) Informace – e-mailová žádost společnosti IV – Nakladatelství s. r. o. Praha 3 o finační
podporu na vydání příručky „První pomoc není věda“, která je určena především dětem a
mládeži v rámci projektu Českého červeného kříže. Rada města rozhodla finančně nepřispět.
Zapsala:

Petra Láchová, Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

MVDr. Šárka Janásková

