Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 08.10.2018
Přítomni:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka
Janásková
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí FO
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2018
3. Zadání veřejné zakázky „Obnova a rozšíření IT infrastruktury pro MěÚ Vimperk“
4. Zápis z jednání sportovní komise
5. Pozemky
6. Návrh na vypovězení smlouvy o úschově
7. Různé

Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 01.10.2018

Usnesení č. 1020
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.10.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

2. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2018
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 1021
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu - zvýšení - ve výši:
756.717,90 Kč (RO č. 33),
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši:
31.243,00 Kč (RO č. 34).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.10.2018

3. Zadání veřejné zakázky „Obnova a rozšíření IT infrastruktury pro MěÚ Vimperk“
Přílohy:

- návrh tajemníka a informatiků

Usnesení č. 1022
Rada města v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání
veřejných zakázek“ čl. VI. rozhodla zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele na
veřejnou zakázku na dodávku „Obnova a rozšíření IT infrastruktury pro MěÚ Vimperk“
a pověřuje tajemníka MěÚ a IT realizací zadávacího řízení zakázky.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, odbor ŠK, termín do 31.10.2018

4. Zápis z jednání sportovní komise
Přílohy:

- zápis ze dne 20.09.2018

Návrh na usnesení
Rada města bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise konané dne 20.09.2018.
Pro 2, proti 2 (Dvořák, Kutil), zdržel se 1 (Bednarčík). Návrh nebyl přijat.

5. Pozemky
Přílohy:

a) souhlas s převodem práv a povinností – kupní smlouvy ze dne 30.09.2018,
kopie NS, smlouva o smlouvě budoucí kupní, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
b) souhlas s bezúplatným převodem části stávající kanalizační přípojky do
vlastnictví města v lokalitě bývalé tržnice ulice Pivovarská – žádost ze dne
01.10.2018, vyjádření odboru IÚ, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) souhlas se záměrem stavby „Boubská – nom, kNN, p. Malík, 890/116“ –
žádost společnosti Elektroinvest Strakonice ze dne 03.10.2018, snímek mapy
se zákresem, návrh budoucí smlouvy o zřízení VB, návrh odboru HB
d) žádost ze dne o napojení plánovaného rodinného domu na infrastrukturu
města a umístění plotu na pozemek města – doplnění přijatých usnesení RM
č. 711 a č. 712 ze dne 02.07.2018 – snímek mapy se zákresem, návrh odboru
HB

Usnesení č. 1023
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí uzavření kupní smlouvy ze dne
30.09.2018 mezi kupujícími a prodávající týkající se prodeje rozestavené stavby
rodinného domu a vedlejších staveb na pozemcích ve vlastnictví města Vimperk
vedených jako parcely parc. č. 286/2 a parc. č. 284/2 v k. ú. Skláře u Vimperka a souhlasí
s přechodem práv a povinností vyplývajících z uzavřené Nájemní smlouvy k pozemkové
parcele č. 60-007/09 ze dne 11.05.2009 a uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze
dne 04.01.2010 a to na nové vlastníky těchto rozestavěných staveb.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.10.2018
Usnesení č. 1024
Rada města rozhodla předložit zastupitelstvu města materiál týkající se bezúplatného
převodu části stávající kanalizační přípojky DN 150 v délce 37,5 m Vimperk do
vlastnictví města Vimperk v lokalitě bývalé tržnice ulice Pivovarská s tím, že doporučuje
tuto stavbu převzít uzavřením darovací smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.12.2018
Usnesení č. 1025
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. 1030045880/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
a uzemnění v rámci stavby „Boubská - nom, kNN, p. Malík, 890/116“ v pozemcích ve
vlastnictví města Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú.
Boubská na LV č. 10001, vedených jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 890/59 a
parc. č. 890/45 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 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.10.2018
Usnesení č. 1026
Rada města rozhodla doplnit do svých usnesení č. 711 a č. 712 přijatých dne 02.07.2018
ještě parcelu parc. č. 682/1 v k. ú. Hrabice, která bude dotčena stavbou nově budované
technické infrastruktury tj. kanalizační a vodovodní přípojky pro plánovaný rodinný
dům na pozemku parc. č. 444 v k. ú. Hrabice.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.10.2018

6. Návrh na vypovězení smlouvy o úschově
Přílohy:

- návrh odboru ŽP, návrh smlouvy o úschově psa (fena Kendy – kříženec
německého ovčáka)

Usnesení č. 1027
Rada města rozhodla vypovědět „Smlouvu o úschově č. UZSVM/C/13919/2018-HPRR“
mezi uschovatelem Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město a schovatelem městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, týkající se věci úschovy psa, dle předloženého
návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 19.10.2018

7. Různé
R1) Návrh smlouvy o spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou pro rok 2019
Přílohy:

- návrh smlouvy (20.000 Kč/rok), návrh tajemníka z pověření starosty

Usnesení č. 1028
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Jihočeskou hospodářskou
komorou, Husova 9, České Budějovice a městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk
dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 31.10.2018

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Zdeněk Kutil

