Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.12.2018
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, JUDr. Tomáš Samek, Ing. Petr
Samek
Ing. Jaroslava Martanová
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Mgr. Dagmar Rűckerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Josef Mistr, referent odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru životního prostředí
3. Pozemky
4. Bytové záležitosti
5. Informace - Obnova objektů kulturního dědictví uskutečněná za podpory dotace
města Vimperk – bez usnesení
6. Záležitosti odboru investic a údržby
7. Informace - rezignace členů Redakční rady VN – bez usnesení
8. Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace MěKS
Vimperk
9. Návrh na vyplacení odměny
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 03.12.2018

2. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:
a) návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a. s.,
Praha 4, s přílohami č. 1 – č. 5
b) návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN
a. s., Praha 4, s přílhami č. 1 – č. 3
Usnesení č. 1237
Rada města rozhodla uzavřít „Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení“
mezi společností ASEKOL a. s., Československého exilu 2062/8, Praha 4, a městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1238
Rada města rozhodla uzavřít „Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení“
mezi společností ELEKTROWIN a. s., Michelská 300/60, Praha 4, a městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, Vimperk, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.12.2018
3. Pozemky
Přílohy:
a) žádost J. Váni zastupujícího společnost MODEL VISION, spol. s. r. o. ze dne 26.11.2018
o souhlas s napojením průmyslového objektu na novou vodovodní přípojku na stávající
vodoměrnou šachtu na vodovodním řadu města Vimperk, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
b) žádost společnosti Rohde&Schwarz ze dne 30.11.2018 o krátkodobý pronájem areálu
bývalého letního kina ve Vimperku, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
Usnesení č. 1239
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka vodovodního řadu vedeného
v parcele parc. č. 793 v k. ú. Vimperk souhlasí s napojením průmyslového objektu bez
čp./če. postaveného na parc. č. 787/6 v k. ú. Vimperk novou vodovodní přípojkou na
stávající vodoměrnou šachtu na vodovodním řadu města Vimperk, v rozsahu dle
předloženého návrhu a to za předpokladu, že připojení na tento řad bude investorem
stavby projednáno se správcem této sítě (spol. ČEVAK, a. s.) a odborem VÚP MěÚ
Vimperk (stavební úřad).
Souhlas je vydáván investoru stavby společnosti MODEL VISION s. r. o., se sídlem
Příčná 527, Volary.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2018

Usnesení č. 1240
Rada města souhlasí s krátkodobou výpůjčkou areálu bývalého letního kina ve
Vimperku, pro pořádání letní oslavy společnosti ROHDE&SCHWARZ závod Vimperk,
s. r. o. pro jejich zaměstnance dne 14.06.2019. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena za
předpokladu, že budou pořadatelem akceptovány podmínky města předložené odborem
hospodářským a bytovým MěÚ Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2018
4. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) zápis z jednání bytové komise ze dne 04.12.2018 s návrhy na přidělení bytů
b) žádost ze dne 28.11.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 496, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 28.11.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. K. Weise čp. 396, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 28.11.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 500, Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 28.11.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. U Lázní čp. 171, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 26.11.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 428, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 19.11.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. U Lázní čp. 171, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 26.11.2018 a ze dne 30.11.2018 o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o
splátkách, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 1241
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Sklářská čp. 129 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 17.12.2018 do 30.11.2019. 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 17.12.2018
Usnesení č. 1242
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Mírová čp. 435 ve Vimperku, 4+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou s platností od 17.12.2018 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 17.12.2018
Usnesení č. 1243
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici K Rokli 496 ve
Vimperku, do 31.12.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.12.2018

Usnesení č. 1244
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Karla Weise čp. 396
ve Vimperku do 31.12.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.12.2018
Usnesení č. 1245
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve Vimperku
a to na dobu neurčitou s platností od 01.01.2019. 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 17.12.2018
Usnesení č. 1246
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku, do 31.12.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.12.2018
Usnesení č. 1247
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 428 ve Vimperku
a to na dobu neurčitou s platností od 01.01.2019. 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 17.12.2018
Usnesení č. 1248
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku, do 30.06.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.12.2018
Usnesení č. 1249
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti, která žádá o souhlas
s úhradou dluhu (na nájemném a bezdůvodném obohacení ve výši nájemného) výši
39.555 Kč, vzniklý na bytě č. 9 v ulici Mírová čp. 428 ve Vimperku, za podmínky úhrady
měsíčních splátek ve výši 2 000 Kč do úplného uhrazení dluhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.12.2018
Návrh na usnesení
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti, která žádá o souhlas s úhradou
dluhu (na nájemném a bezdůvodném obohacení ve výši nájemného) ve výši 39.555 Kč, vzniklý
na bytě č. 9 v ulici Mírová čp. 428 ve Vimperku, formou měsíční splátek ve výši 500 Kč do
úplného uhrazení dluhu.
Nehlasovalo se.

5. Informace - Obnova objektů kulturního dědictví uskutečněná za podpory dotace
města Vimperk – bez usnesení
Přílohy:

- návrh odboru ŠK, souhrnný přehled poskytnutých dotací

6. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) návrh dodatku na akci: „Vimperk, areál U Sloupů, napojení na městskou kanalizační a
vodovodní síť – II. etapa“, žádost společnosti EKOEKO s. r. o. ze dne 22.11.2018 odloženo na jednání RM 17.12.2018
b) návrh smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy na akci: „Vimperk, ulice
Čelakovského – parkoviště na pozemku parc. č. 760/35, 760/36“, záznam o předběžné
řídící kontrole – odloženo na jednání RM 17.12.2018
c) návrh dodatku č. 1 ke smlouvě „Vimperk, Korkusova Huť – umístění dvou radarových
měřičů rychlosti RMR-30“
d) složení pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Vimperk – odloženo na jednání RM
17.12.2018
Usnesení č. 1250
Rada města rozhodla před uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem
je veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Vimperk, Korkusova Huť - umístění
dvou radarových měřičů rychlosti RMR-30“, se společností EMPESORT s. r. o.,
Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí, změnit termín realizace díla, a to od
02.01.2019 do 31.05.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2018
7. Informace - rezignace členů Redakční rady VN – bez usnesení
Přílohy:

- rezignace Mgr. R. Hajníka ze dne 05.12.2018, rezignace P. Marka ze dne
05.12.2018, rezignace B. Podlešákové ze dne 05.12.2018, vzdání se funkce
šéfredaktora VN J. Pulkrábka ze dne 05.12.2018, vzdání se funkce člena RR
VN ze dne 05.12.2018, návrh TAJ z pověření S

Rada města bere na vědomí rezignaci člena Redakční rady Vimperských novin Mgr. Romana
Hajníka ke dni 10.12.2018.
Rada města bere na vědomí rezignaci člena Redakční rady Vimperských novin Barbory
Podlešákové ke dni 05.12.2018.
Rada města bere na vědomí rezignaci člena Redakční rady Vimperských novin Petra Marka
ke dni 10.12.2018.
Rada města bere na vědomí vzdání se funkce člena Redakční rady Vimperských novin
Miroslavy Höhneové ke dni 05.12.2018.
Rada města bere na vědomí vzdání se funkce šéfredaktora Redakční rady Vimperských novin
Jaroslava Pulkrábka ke dni 05.12.2018.

8. Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace MěKS
Vimperk
Přílohy:

- dopis J. Pulkrábka ze dne 05.12.2018, návrh TAJ z pověření S

Usnesení č. 1251
Rada města bere na vědomí vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové
organizace Městského kulturního střediska Vimperk Jaroslava Pulkrábka ke dni
31.01.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 10.12.2018
9. Návrh na vyplacení odměny – odloženo na jednání RM 14.01.2019
Přílohy:

- návrh S na vyplacení odměny vedoucímu MěKS Vimperk

10. Různé
R1) Žádost ZŠ TGM o povolení čerpání fondu odměn ZŠ TGM Vimperk
Přílohy:

- žádost ze dne 07.12.2018

Usnesení č. 1252
Rada města souhlasí s čerpáním fondu odměn na vyplacení roční odměny pro
zaměstnance ZŠ TGM Vimperk. Odvody si bude hradit zaměstnavatel z příspěvku
zřízovatele.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MS, termín do 17.12.2018
R2) Zrušení zadávacího řízení
Přílohy:

- průběh zadávacího řízení „Areál vodních sportů Vimperk – dostavba bazénu“
– zpráva R. Dio, osoby pověřené administrací VZ (1x A4)

Usnesení č. 1253
Rada města rozhodla, že město Vimperk, jako zadavatel ve smyslu ust. § 127 odst. 2
písm. d) zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění, z ekonomických důvodů zruší zadávací
řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Areál vodních sportů Vimperk – dostavba
bazénu“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, odbor IÚ, termín do 13.12.2018
Zapsala:
Místostarosta:
Člen rady:

Bc. Renata Samohejlová
Mgr. Zdeněk Kuncl
Ing. Petr Samek

