Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 01.10.2018
Přítomni:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka Janásková,
Zdeněk Kutil
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování
3. Pozemky
4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
5. Zápis z jednání sportovní komise
6. Návrh Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalaci Systému určeného pro
zpracování digitalizovaných fotografií
7. Zápis z jednání komise prevence
8. Žádost o poskytnutí dotace
9. Různé

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

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 24.09.2018

Usnesení č. 989
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 24.09.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková, Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování
Přílohy:

- návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování na galavečeru festivalu
NaturVision 2018, návrh odboru ŠK (cena 1.029 Kč včetně DPH)

Usnesení č. 990
Rada města rozhodla uzavřít Licenční smlouvu o veřejném provozování mezi
Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem
Československé armády 20, 160 56 Praha 6 a městem Vimperk, se sídlem
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková, Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 15.10.2018
3. Pozemky
Přílohy:
a) souhlas se záměrem stavby „Vimperk - nom, kNN, vodní stanice“ - E.ON Distribuce a. s.
- žádost spol. Elektroinvest Strakonice ze dne 19.09.2018, snímek mapy se zákresem,
návrh budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, návrh odboru HB
b) souhlas se záměrem stavby „Vimperk – nOM, kNN, Brantlova, p. Rozum“ - E.ON
Distribuce a. s. - žádost spol. Elektroinvest Strakonice ze dne 19.09.2018, snímek mapy
se zákresem, návrh budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, návrh odboru HB
c) žádost J. Pixy ze dne 20.09.2018 o odkoupení pozemku KN č. 2522/18 v k. ú. Vimperk –
zveřejnění záměru prodeje - smlouva o smlouvě budoucí kupní ze dne 18.07.2017,
snímek mapy se zákresem, znalecký posudek č. 4095/2017, návrh odboru HB
d) žádost společnosti Energy Benefit Centre, a. s. ze dne 20.09.2018 o vydání stanoviska
k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na stavbu „Snížení energetické
náročnosti budov Gymnázia a SOŠe Vimperk“ – zásah do pozemků města, snímek mapy
se zákresem, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 24.09.2018 o vydání stanoviska k přeložení vodovodní přípojky v pozemku
parc. č. 999/2 v k.ú. Vimperk domu čp. 205 v ulici Pražská, snímek mapy se zákresem,
návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
pro uložení nové vodovodní přípojky, návrh odboru HB
f) návrh smlouvy o nájmu nemovitostí a movitých věcí a o zajištění výroby, rozvodu a
dodávky tepla a teplé užitkové vody ve veřejném zájmu a poskytování služeb s tím
souvisejících – zveřejnění záměru pronájmu v důsledku uzavření nové smlouvy, snímek
mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 991
Rada města rozhodla uzavřít se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030045767/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
a kabelové skříně do pilíře v rámci stavby „Vimperk - nom, kNN, vodní stanice“
v pozemcích ve vlastnictví města Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec
a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, vedených jako parcely katastru nemovitostí parc.
č. 1289/3, parc. č. 1351, parc. č. 2045 a parc. č. 2072/3 podle přiloženého snímku
katastrální mapy a to za předpokladu, dodržení podmínek stanovených městem
Vimperk, které budou nedílnou součástí této smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy je,
že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za smluvní jednorázovou cenu ve výši 4.000 Kč
bez DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2018
Usnesení č. 992
Rada města rozhodla uzavřít se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030047541/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
a uzemnění v rámci stavby „Vimperk – nOM, kNN, Brantlova, p. Rozum“ v pozemcích ve
vlastnictví města Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na
LV č. 10001, vedených jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 1719/1, parc. č. 1719/4
a parc. č. 1685/1 podle přiloženého snímku katastrální mapy a to za předpokladu,
dodržení podmínek stanovených městem Vimperk, které budou nedílnou součástí této
smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
smluvní jednorázovou cenu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková, Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2018
Usnesení č. 993
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru 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 katastru nemovitostí parc. č. 2522/18 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 5001 m2. Součástí převodu budou i veškeré povrchové
úpravy, zpevněné plochy, původní betonové nádrže na vodu, které jsou součástí tohoto
pozemku. Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 4095/2017 jako cena
v místě a čase obvyklá ve výši 178.530 Kč. 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 7.299 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené
s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do
katastru nemovitostí.
Součástí kupní smlouvy bude zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí
vedení a údržby kanalizačního a vodovodního řadu ve prospěch města Vimperk v části
převáděného pozemku parc. č. 2522/18 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2392-

271/2016. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a to bezúplatně, když jeho
hodnota byla zohledněna ve stanovené ceně pozemku.
Pozemek bude prodán stávajícímu nájemci na základě uzavřené smlouvy o smlouvě
budoucí kupní ze dne 18.07.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2018
Usnesení č. 994
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 388, parc.
č. 392/7, parc. č. 393 a parc. č. 394/1 v k. ú. Vimperk dotčených plánovanou stavbou
„Snížení energetické náročnosti budov Gymnázia a SOŠe Vimperk“ souhlasí se
zásahem do těchto pozemků města spočívajících v provedení zemních prací a úprav
zpevněných ploch v těsné blízkosti budov gymnázia vše v rozsahu dle předložené
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení zpracované společností
Energy Benefit Centre, a. s., se sídlem Křenova 438/3, Praha v říjnu 2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2018
Usnesení č. 995
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 999/2 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 559 m2 v k. ú. Vimperk souhlasí dle předloženého
návrhu s umístěním nové vodovodní přípojky (jejím přeložení) pro rodinný dům čp. 205
v Pražské ulici v části této parcely města a to za předpokladu, že budou ze strany
stavebníka dodrženy podmínky města a připojení na vodovodní 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 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2018
Usnesení č. 996
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení nové vodovodní
přípojky pro stávající rodinný dům čp. 205 v Pražské ulici, Vimperk II postaveného na
parc. č. 998, a to v pozemku ve vlastnictví města parc. č. 999/2 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 věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH a to po
dokončení a zaměření stavby. Rada města pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2018

Usnesení č. 997
Rada města rozhodla zveřejnit záměr změnit Smlouvu o nájmu nemovitostí a movitých
věcí a o zajištění výroby, rozvodu a dodávky tepla a teplé užitkové vody ve veřejném
zájmu a poskytování služeb s tím souvisejících uzavřenou dne 10.09.2008 mezi městem
Vimperk jako pronajímatelem a společností Energie AG Teplo Vimperk s. r. o., se sídlem
1. máje 637, Vimperk jako nájemcem na pronájem nemovitostí a movitých věcí
tepelného hospodářství ve vlastnictví města Vimperk.
Změnou nájemní smlouvy dochází k vyjmutí některých doposud pronajatých
nemovitostí a přidání nových nemovitostí do předmětu nájmu, kdy by tento předmět
měly nově tvořit tyto nemovitosti města Vimperk zapsané u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec
a k. ú. Vimperk:
- parc. č. 1956/1 – manipulační plocha o výměře 7082 m2,
- parc. č. 1956/9 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 881 m2, jejíž součástí je
i stavba bez čp./če. – jiná stavba využívaná jako sklad centrální kotelny,
- parc. č. 2688 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 456 m2, jejíž součástí je
i stavba bez čp./če. – jiná stavba využívaná jako kotelna Rokle.
Předmětem nájmu jsou i nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí tj. veškeré
teplovodní rozvody a přípojky včetně předávacích stanic ulic Mírová, SNP, Luční,
K Rokli, Čelakovského a K. Weise, 1. máje dále pak plynovodní přípojka pro kotelnu
Rokle, teplovodní přípojka a předávací stanice budovy TKB - byty.
Předmětem nájmu jsou dále také věci movité tvořící technologie kotelny Rokle, měřící
a regulační zařízení, zařízení předávacích stanic – výměníky tepla v jednotlivých
domech města, nádrže LTO, frekvenční měnič kotelny Sklářská.
Změnou nájemní smlouvy dochází k navýšení ročního nájemného na částku 3.503.744
Kč za jeden rok trvání nájmu, která je určena podle hodnoty odpisů pronajatého
majetku.
Na základě dohody smluvních stran dojde k vydání nového úplného znění této smlouvy
obsahujícího všechny dosavadní dodatky a nová ujednání, a to z důvodu přehlednosti.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2018

4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 08.08.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Sklářská čp. 399 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost ze dne 18.09.2018 o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ul. Mírová čp. 429 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost ze dne 19.09.2018 o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ul. Luční čp. 500 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost ze dne 21.09.2018 o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ul. Pod Pekárnou čp.
590 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
e) žádost ze dne 19.09.2018 o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ul. Pod Pekárnou čp.
590 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh vyjádření HB
f) žádost ze dne 19.09.2018 o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ul. Pod Pekárnou čp.
590 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
g) žádost ze dne 19.09.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. K Rokli čp. 494 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
h) žádost ze dne 19.09.2018 o souhlas s výměnou bytu v ul. Luční čp. 498 ve Vimperku a
bytu č. 10 v ul. K Rokli čp. 494 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
i) žádost ze dne 22.08.2018 o pronájem prostoru sloužící k podnikání č. 323 v ul. Nad
Stadionem čp. 484 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
j) žádost ze dne 19.09.2018 o souhlas s umístěním sídla společnosti v ul. Nad Stadionem
čp. 484 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
Usnesení č. 998
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Sklářská čp. 399 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 15.10.2018 do 30.03.2019. Nájemné je
stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2018
Usnesení č. 999
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 429 ve Vimperku
a to na dobu neurčitou s platností od 01.10.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 36,70
Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.10.2018
Usnesení č. 1000
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve Vimperku
a to na dobu určitou s platností od 02.10.2018 do 30.09.2019. Nájemné je stanoveno ve
výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 02.10.2018

Usnesení č. 1001
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
590 ve Vimperku do 30.10.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.10.2018
Usnesení č. 1002
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
590 ve Vimperku, do 30.10.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.10.2018
Usnesení č. 1003
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
590 ve Vimperku do 30.10.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.10.2018
Usnesení č. 1004
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve
Vimperku, do 31.10.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.10.2018
Usnesení č. 1005
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 498 ke dni
31.10.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.10.2018
Usnesení č. 1006
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici K Rokli čp. 494, ke dni
31.10.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.10.2018
Usnesení č. 1007
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 498 ve Vimperku,
3+1, , na dobu určitou s platností od 01.11.2018 do 31.10.2019. Nájemné je stanoveno ve
výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.10.2018

Usnesení č. 1008
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve
Vimperku, 1+1, na dobu neurčitou s platností od 01.11.2018. Nájemné je stanoveno ve
výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.10.2018
Usnesení č. 1009
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostory určené k podnikání č. 323 o
výměře 7,50 m2 v čp. 484 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku za účelem podnikatelské
činnosti. Výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši
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 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.10.2018
Usnesení č. 1010
Rada města souhlasí s umístěním sídla podnikání společnosti MUDr. Marcela
Habartová, s. r. o., na adrese čp. 484 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku, kde provozuje
zubní ordinaci.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.10.2018
5. Zápis z jednání sportovní komise
Přílohy:

- zápis z jednání sportovní komise ze dne 20.09.2018, prezenční listina

Usnesení č. 1011
Rada města rozhodla odložit projednání zápisu z jednání sportovní komise ze dne
20.09.2018 a rozhodla pozvat předsedu komise na příští jednání rady města.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 15.10.2018

6. Návrh Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalaci Systému určeného pro
zpracování digitalizovaných fotografií
Přílohy:

- návrh Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalaci Systému
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií

Usnesení č. 1012
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalaci
Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií mezi poskytovatelem
společností CENDIS, s. p. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 a příjemcem
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, dle předloženého návrhu. Smlouva řeší
poskytnutí technického zařízení a systému k vydávání řidičských průkazů podle zákona
o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 15.10.2018
7. Zápis z jednání komise prevence
Přílohy:

- zápis z jednání komise prevence ze dne 12.09.2018

Usnesení č. 1013
Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise prevence konaného dne 12.09.2018
a souhlasí s navýšením kapitoly na preventivní činnost škol na celkovou částku 180.000
Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, FO, termín do 30.10.2018
8. Žádost o poskytnutí dotace
Přílohy:

- žádost ZO ČSCH Vimperk o poskytnutí dotace ze dne 26.09.2018 na pořádání
okresní výstavy drobného zvířectva, která se bude konat 12.10.2018 14.10.2018 s přílohami

Usnesení č. 1014
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ZO ČSCH Vimperk ve výši 3.000 Kč
na pořádání Okresní výstavy drobného zvířectva, která se bude konat ve dnech
12.10.2018 – 14.10.2018 z rozpočtu rady města. Zároveň rada města požaduje předložit
vyúčtování poskytnuté dotace do 30.11.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 05.10.2018

9. Různé
R1) „Vimperk, Korkusova Huť“ – umístění dvou radarových měřičů rychlosti RMR-30
Přílohy:

- návrh odboru IÚ, bez příloh

Usnesení č. 1015
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 dodávky „Vimperk, Korkusova Huť - umístění dvou radarových měřičů
rychlosti RMR-30“ společnosti EMPEMONT s. r. o., Železničního vojska 1472, Valašské
Meziříčí a pověřuje odbor investic a údržby vystavením příslušné objednávky.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.10.2018
R2) Uložení optického kabelu na sídlišti ve Vimperku ulice Mírová, SNP, Luční, K Rokli
a Pod Pekárnou resp. po celém městě Vimperk
Přílohy:

- návrh odboru HB, žádost společnosti STARNET, s. r. o. ze dne 07.06.2017,
vyjádření spol. T-Mobil Czech Republic a. s. ze dne 27.09.2018, snímek mapy
se zákresem, podmínky města, odboru ŽP, MěSD s. r. o. Vimperk

Usnesení č. 1016
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků veřejného prostranství
souhlasí se záměrem uložení nového komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
do pozemků města a pověřuje radu města přípravou materiálu o stanovení bližších
podmínek pro realizaci této stavby.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2018
R3) Odvolání z komisí rady města
Přílohy:

- návrh tajemníka

Usnesení č. 1017
Rada města, v souladu s § 102 odst. 2 písmena h) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, odvolává k 01.10.2018 z funkce člena povodňové komise Petera Macorlíka.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 05.10.2018
Usnesení č. 1018
Rada města, v souladu s § 102 odst. 2 písmena h) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, odvolává k 01.10.2018 z funkce člena komise pro sociálně-právní ochranu dětí
Petera Macorlíka.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 05.10.2018

Usnesení č. 1019
Rada města, v souladu s § 102 odst. 2 písmena h) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, odvolává k 01.10.2018 z funkce člena komise prevence Petera Macorlíka.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 05.10.2018
Oprava tiskové chyby
žádost odboru HB o opravu tiskové chyby v usnesení č. 974 a č. 976 ze zasedání RM dne
24.09.2018 ve smyslu opravy č. bytu, z č. 2 na č. 12.

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová, Petra Láchová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Lukáš Sýs

