Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.08.2018
Přítomni:

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

Hosté:

Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Výběr nejvhodnější nabídky na zakázku „Vimperk – rozšíření městského kamerového
dohlížecího systému“
3. Návrh dohody o narovnání
4. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
6. Pozemky
7. Záležitosti odboru investic a údržby
8. 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 15.08.2018

Usnesení č. 844
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.08.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

2. Výběr nejvhodnější nabídky na zakázku „Vimperk – rozšíření městského kamerového
dohlížecího systému“
Přílohy:

- veřejná zakázka „Vimperk – rozšíření městského kamerového dohlížecího
systému“ – nabídky účastníků, seznam doručených a přijatých nabídek,
protokol o posouzení a hodnocení nabídek, návrh smlouvy o dílo, záznam o
předběžné kontrole, dotaz k nabídce do zadávacího řízení vč. odpovědi, 2x
výzva k podání vysvětlení vč. odpovědi (cena 280.731 Kč bez DPH)

Usnesení č. 845
Rada města na základě posouzení a hodnocení došlých nabídek na dodavatele veřejné
zakázky „Vimperk – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ rozhodla
přidělit zakázku účastníkovi Montela s. r. o., Kněžkodvorská 535/25, České Budějovice,
který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 3, proti 0, zdržel se 2 (Bednarčík, Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 30.09.2018
Usnesení č. 846
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zakázku „Vimperk – rozšíření městského
kamerového dohlížecího systému“ se společností Montela s. r. o., Kněžkodvorská
535/25, České Budějovice dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 2 (Bednarčík, Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 30.09.2018

3. Návrh dohody o narovnání
Přílohy:

- návrh dohody o narovnání v souvislosti se zajišťováním povinností týkajících
se elektrozařízení a elektroodpadu dle zákona o odpadech s přílohami

Usnesení č. 847
Rada města rozhodla uzavřít Dohodu o narovnání v souvislosti se zajišťováním
povinností týkajících se elektrozařízení a elektroodpadu dle zákona o odpadech mezi
společností RETELA, s. r. o., se sídlem Praha 2, Neklanova 44/152 a městem Vimperk,
dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.08.2018

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

a) návrh smlouvy o zajištění vysílání rozhlasové reklamy (7.892,80 Kč + DPH)
b) návrh smlouvy o poskytnutí filmu a podlicence k jeho užití (půjčovné 1.000
Kč bez DPH)

Usnesení č. 848
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění vysílání rozhlasové reklamy mezi
společností MEDIA CLUB, s. r. o., se sídlem Na Žertvách 132/24 Praha 8 a městem
Vimperk z důvodu zajištění propagace Filmového festivalu NaturVision 2018 dle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.08.2018
Usnesení č. 849
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí filmu a podlicence k jeho užití mezi
společností Art Francesco s. r. o., se sídlem Vyšehradská 320/49, Praha 2 a městem
Vimperk z důvodu zajištění propagace Filmového festivalu NaturVision 2018 dle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 10.09.2018
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:

a) žádost ze dne 14.08.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. K Rokli
čp. 496 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost ze dne 08.08.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. K Rokli
čp. 496 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost ze dne 27.06.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová
čp. 424 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost ze dne 12.02.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. K Rokli
čp. 494 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
e) žádost ze dne 15.08.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová
čp. 407 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
f) žádost ze dne 17.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. K Rokli
čp. 496 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
g) žádost ze dne 10.08.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul.
Sklářská čp. 129 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
h) žádost ze dne 09.08.2018 o prodlooužení nájemní smlouvy k bytu v ul.
Mírová čp. 435 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
i) žádost ze dne 23.04.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová
čp. 431 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
j) žádost ze dne 30.07.2018 o souhlas s výměnou bytu v ul. K. Weise čp. 393 a
bytu v ul. Luční čp. 499 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
k) žádost ze dne 07.08.2018 o změnu způsobu vytápění v bytě v ul. Nad
Stadionem čp. 356 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
l) žádost právního zástupce ze dne 08.08.2018 o snížení závazků vůči městu
v rámci oddlužení
m) žádost BH-Nemocnice Vimperk a. s. ze dne 13.08.2018 o rozšíření předmětu
nájmu a o poskytnutí finanční podpory, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru
HB – odloženo na jednání RM 10.09.2018

Usnesení č. 850
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici K Rokli čp. 496 ve
Vimperku, do 31.08.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2018
Usnesení č. 851
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici K Rokli čp. 496 ve
Vimperku, do 31.08.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2018
Usnesení č. 852
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 424 ve Vimperku
a to na dobu určitou s platností od 01.09.2018 do 31.08.2019. 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 31.08.2018
Usnesení č. 853
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 01.09.2018 do 31.08.2019. Nájemné je
stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2018
Usnesení č. 854
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 407 ve Vimperku,
a to na dobu neurčitou s platností od 01.09.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 36,70
Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2018
Usnesení č. 855
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 496 ve
Vimperku,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 01.09.2018
do 31.08.2019. 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 Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2018

Usnesení č. 856
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Sklářská čp. 129 ve
Vimperku, do 31.08.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2018
Usnesení č. 857
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 435 ve
Vimperku, do 31.08.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2018
Usnesení č. 858
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o prodloužení nájemního vztahu k bytuv ulici
Mírová čp. 431 ve Vimperku pro dluhy váznoucí na uvedeném bytě a vyzývá nájemníka
k vyklizení a předání bytu městu Vimperk nejpozději do 30.09.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.09.2018
Usnesení č. 859
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici Karla Weise čp. 393,
ke dni 31.08.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2018
Usnesení č. 860
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 499, ke dni
31.08.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2018
Usnesení č. 861
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Karla Weise čp. 393 ve
Vimperku, 1+1, na dobu určitou s platností od 01.09.2018 do 31.08.2019. 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 31.08.2018

Usnesení č. 862
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku,
na dobu určitou s platností od 01.09.2018 do 31.08.2019. 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 31.08.2018
Sýs ohlásil střet zájmu.
Usnesení č. 863
Rada města rozhodla o změně způsobu vytápění, a to z vytápění na tuhá paliva na
vytápění plynové, v bytěv ulici Nad Stadionem čp. 356 ve Vimperku. Změna způsobu
vytápění bude provedena na náklady města Vimperk. Dále rada města pověřuje MěSD,
s. r. o. Vimperk realizací změny způsobu vytápění v uvedeném bytě.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.09.2018
Návrh na usnesení
Rada města souhlasí se změnou způsobu vytápění, a to z vytápění na tuhá paliva na vytápění
plynové, v bytě v ulici Nad Stadionem čp. 356 ve Vimperku, a to za předpokladu že změna
způsobu vytápění bude provedena na vlastní náklady nájemců. Dále rada města upozorňuje
žadatele na nutnost projednání změny způsobu vytápění s MěSD, s. r. o. Vimperk.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 864
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti o snížení hodnoty jeho
závazků vůči městu Vimperk v rámci oddlužení z 30% na 10% z celkové výše
pohledávky.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.09.2018
Návrh na usnesení
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti o snížení hodnoty jeho
závazků vůči městu Vimperk v rámci oddlužení z 30% na 10% z celkové výše pohledávky.
Nehlasovalo se.

6. Pozemky
Přílohy:

a) prodej stavebního pozemku Homolka SO 130 (Slunečná ul.) – zveřejnění
záměru prodeje – snímek mapy se zákresem, geometrický plán č. 238185/2017, územní plán a územní studie Homolka SO 130, návrh odboru HB
b) směna pozemků s Jihočeským krajem a společností Lidl Česká republika
v. o. s. – zveřejnění záměru směn – snímek mapy se zákresem, geometrický
plán č. 2389-106/2016 (textová část), geometrický plán č. 2492-220/2018,
návrh odboru HB
c) žádost spol. Reno Šumava, a. s. ze dne 23.08.2018 o stanovisko města
Vimperk k uzavírce pro nákladní dopravu a k vedení objízdné trasy v důsledku
rekonstrukce komunikace mezi obcí Lenora a Houžná, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 865
Rada města rozhodla opakovaně zveřejnit záměr prodeje pozemku určeného Územním
plánem Vimperk pro rodinnou výstavbu v lokalitě „Homolka SO 130“ nově vzniklou
parcelu parc. č. 890/117 – trvalý travní porost o výměře 1379 m2 oddělením dle
geometrického plánu č. 238-185/2017 od stávajícího pozemku parc. č. 890/45 – trvalý
travní porost o stávající výměře 1886 m2 vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk
a k. ú. Boubská, na listu vlastnictví č. 10001, za minimální kupní cenu ve výši 878.423
Kč bez DPH (637 Kč/m2 bez DPH). Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30 dnů po
podpisu kupní smlouvy na účet města. Do doby než dojde k úhradě celé kupní ceny na
účet města, nebude moci být podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Ve stejném
termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na geodetické
dělení a ocenění nemovitosti ve výši 4.968 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené
s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do
katastru nemovitostí.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2018
Usnesení č. 866
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků nebo jejich částí
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 katastru nemovitostí:
- parc. č. 981/38 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její části oddělené
geometrickým plánem č. 2389-106/2016 a nově vedené jako díl „m“ o výměře
118 m2 (v geometrickém plánu původně označená jako díl „m“ parc. č. 976/1)
- parc. č. 981/38 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její části oddělené
geometrickým plánem č. 2389-106/2016 a nově vedené jako díl „o“ o výměře
86 m2,
- parc. č. 981/38 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její části oddělené
geometrickým plánem č. 2389-106/2016 o výměře 2 m2 (v geometrickém plánu
původně označená jako celá parc. č. 891/39 o výměře 2 m2),
- parc. č. 981/38 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její části oddělené
geometrickým plánem č. 2389-106/2016 a nově vedené jako díl „ww“ o výměře
38 m2 (v geometrickém plánu původně označená jako díl „ww“ parc. č. 981/1),
- parc. č. 981/38 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její části oddělené
geometrickým plánem č. 2389-106/2016 a nově vedené jako díl „xx“ o výměře
199 m2,
- parc. č. 980/1 – ostatní plocha, jiná plocha, její části oddělené geometrickým
plánem č. 2389-106/2016 a nově vedené jako díl „aaa“ o výměře 170 m2,
- parc. č. 980/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její části oddělené
geometrickým plánem č. 2389-106/2016 a nově vedené jako díl „bbb“ o výměře
74 m2,
- parc. č. 981/38 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její části oddělené
geometrickým plánem č. 2389-106/2016 a nově vedené jako díl „ccc“ o výměře
98 m2 (v geometrickém plánu původně označená jako díl „ccc“ parc. č. 981/1),
- parc. č. 981/38 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její části oddělené
geometrickým plánem č. 2389-106/2016 a nově vedené jako díl „ddd“ o výměře
153 m2,
- parc. č. 981/38 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její části oddělené
geometrickým plánem č. 2389-106/2016 o výměře 56 m2 (v geometrickém plánu
původně označená jako celá parc. č. 1108/2 o výměře 56 m2),

-

parc. č. 1108/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její části oddělené
geometrickým plánem č. 2389-106/2016 a nově vedené jako díl „fff“ o výměře
0,11 m2,
- parc. č. 2640/21 – ostatní plocha, jiná plocha, její části oddělené geometrickým
plánem č. 2389-106/2016 a nově vedené jako díl „hhh“ o výměře 24 m2,
za pozemky nebo jejich části oddělené geometrickým plánem 2389-106/2016
v k. ú. Vimperk na listu vlastnictví č. 60 označené jako parcely katastru nemovitostí
parc. č. 981/35 díly „b“ o výměře 69 m2, „d“ o výměře 7 m2, „s“ o výměře 51 m2, parc.
č. 2640/4 díly „g“ o výměře 15 m2, „l“ o výměře 50 m2, „ooo“ o výměře 125 m2, „qqq“
o výměře 411 m2, část o výměře 18 m2 (nově vedené jako parc. č. 2640/25), parc. č. 980/8
díl „h“ o výměře 65 m2, parc. č. 1108/9 díl „ll“ o výměře 14 m2, parc. č. 2623/6 díl „ppp“
o výměře 3 m2, parc. č. 980/4 o výměře 15 m2, parc. č. 2640/3 o výměře 98 m2, parc.
č. 2640/16 o výměře 390 m2, parc. č. 2640/18 o výměře 514 m2 a parc. č. 2640/20 o výměře
51 m2 vše z majetku Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice s právem hospodaření pro Správu a údržba silnic Jihočeského kraje, se
sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice. Směna pozemků bude provedena bez
doplatku cen směňovaných pozemků. Město Vimperk uhradí veškeré náklady spojené
s touto směnou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2018
Usnesení č. 867
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků nebo jejich částí
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 katastru nemovitostí:
- parc. č. 980/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její části oddělené
geometrickým plánem č. 2389-106/2016 a nově vedené jako díl „tt“ o výměře 51
m2,
- parc. č. 980/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, její části oddělené
geometrickým plánem č. 2389-106/2016 a nově vedené jako díl „uu“ o výměře 69
m2,
- parc. č. 819/4 – ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 2640/5 – ostatní plocha, jiná
plocha, její části oddělené geometrickým plánem č. 2492-220/2018 nově vedené
jako parc. č. 2640/5 o výměře 153 m2,
za pozemky nebo jejich části oddělené geometrickým plánem 2389-106/2016
v k. ú. Vimperk na listu vlastnictví č. 2385 označené jako parcely katastru nemovitostí
parc. č. 980/7 část o výměře 10 m2 a díl „jjj“ o výměře 2 m2, parc. č. 2640/6 část nově
označená par.č. 2640/26 o výměře 202 m2, parc. č. 2640/7 díly „i“ o výměře 0,18 m2 a díly
„mmm“ o výměře 13 m2, parc. č. 980/6 díl „iii“ o výměře 12 m2, parc. č. 2640/6 díl „lll“
o výměře 33 m2 vše z majetku společnosti Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11,
15800 Praha – Stodůlky. Směna pozemků bude provedena bez doplatku cen
směňovaných pozemků. Město Vimperk uhradí veškeré náklady spojené s touto
směnou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2018

Usnesení č. 868
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým
návrhem úplné uzavírky pro nákladní dopravu od 03.09.2018 do 19.10.2018 a stanovené
objízdné trasy v zastavěném území města v důsledku rekonstrukce komunikace mezi
obcí Lenora a Houžná, zaslaného společností Reno Šumava a. s., se sídlem Pražská
326, Vlachovo Březí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2018

7. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) akce „Vimperk – regenerace panelového sídliště – 1. etapa – projektové
práce“ – návrh smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy, záznam o
předběžné řídící kontrole
b) stavba „Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 222 a 225 v k. ú.
Vimperk“ – žádost ze dne 07.08.2018 o finanční spoluúčast na realizaci
techniké infrastruktury na poz. p. č. 1685/1, 1719/1, 1719/4 v k. ú. Vimperk, ul.
Brantlova (2x A4), koordinační situace C2 (1x A3) – rozhodnuto předložit na
jednání ZM 2018: zodpovídá odbor IÚ
c) návrh dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů, návrh dohody
vlastníků provozně souvisejících kanalizací a návrh smlouvy o výpůjčce
s spolkem Za Vrchem, z. s., Neumannova 1453/18, Praha 5
d) návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení akce „Atletický ovál
Vimperk – rekonstrukce“, dopis spol. TUBEKO SPORT spol. s r. o., záznam
předběžné řídící kontrole (cena 409.333,81 Kč včetně DPH)
e) veřejná zakázka „Vimperk, bytové domy – instalace a montáž ústředního
topení a vodovodních rozvodů – eRTN a vodoměry“ - dopis MěSD, s. r. o. ze
dne 22.08.2018 vč. příloh
f) žádost ze dne 07.08.2018 o příspěvek na vybudování kanalizace, návrh
smlouvy o poskytnutí individuální dotace

Usnesení č. 869
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy, jejímž
předmětem je přeložka zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a. s.
související s realizací akce „Vimperk – projekt regenerace panelového sídliště“, mezi
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a společností E.ON Distribuce, a. s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice; IČO: 28085400 zastoupené
společností E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice; IČO: 25733591, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.09.2018
Usnesení č. 870
Rada města rozhodla uzavřít dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů
v lokalitě Malá Homolka mezi městem Vimperk a spolkem Za Vrchem, z. s., Neumannova
1453/18, 156 00 Praha 5 – Zbraslav , dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.09.2018

Usnesení č. 871
Rada města rozhodla uzavřít dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací
v lokalitě Malá Homolka mezi městem Vimperk a spolkem Za Vrchem, z. s., Neumannova
1453/18, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.09.2018
Usnesení č. 872
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce (V + K) v lokalitě Malá Homolka mezi
městem Vimperk a spolkem Za Vrchem, z. s., Neumannova 1453/18, 156 00 Praha 5 Zbraslav, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.09.2018
Usnesení č. 873
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23.04.2018, jejímž
předmětem je provedení akce „Atletický ovál Vimperk - rekonstrukce“, se společností
TUBEKO SPORT spol. s r. o., Na Armádě 364, Rynholec, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.09.2018
Usnesení č. 874
Rada města na základě protokolu o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení, který pořídila komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Vimperk, bytové domy – instalace a montáž ústředního topení a vodovodních rozvodů
– eRTN a vodoměry“, rozhodla vyloučit účastníka ista Česká republika s. r. o.,
Jeremiášova 947/16, Praha 5 - Stodůlky, z účasti v zadávacím řízení.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.09.2018
Usnesení č. 875
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vimperk, bytové domy – instalace a montáž
ústředního topení a vodovodních rozvodů – eRTN a vodoměry“, rozhodla přidělit výše
uvedenou veřejnou zakázku uchazeči COOP THERM spol. s. r. o. sídliště Vajgar 675,
Jindřichův Hradec, jehož nabídka byla vyhodnocena jako kompletní a ekonomicky
nejvýhodnější.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.09.2018

Usnesení č. 876
Rada města souhlasí se zatrubněním silničního rigolu podél místní komunikace na
pozemku parc. č. 931/1 v k. ú. Boubská.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.09.2018

8. Různé
R1) Žádost o poskytnutí individuální dotace
Přílohy:

- žádost o poskytnutí individuální dotace na vydání knihy Historický atlas
Vimperska a královského hvozdu

Usnesení č. 877
Rada města rozhodla finančně nepodpořit vydání knihy Historický atlas Vimperska
a královského hvozdu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 03.09.2018

Zapsala:

Petra Láchová, Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Lukáš Sýs

