Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 21.01.2019
Přítomni:

Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, JUDr.
Tomáš Samek, Ing. Petr Samek

Hosté:

Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Mgr. Jana Korbelová, vedoucí odbor SV
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Alena Szabová, referentka odboru IÚ
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Mgr. Eliška Ketzerová, právní zástupkyně města
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
3. Záležitosti finančního odboru
4. Souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví
města Vimperk – parc. č. 463 v k. ú. Vimperk a parc. č. 1685/1 v k. ú. Vimperk
5. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
6. Záležitosti odboru investic a údržby
7. Bytové záležitosti
8. Pozemky
9. Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
10. Členství tajemníka MěÚ Vimperk ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů
České republiky
11. Souhlas s podporou a pořádáním běhu Vltava Run
12. Souhlas s použitím městského znaku
13. 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 14.01.2019

2. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Přílohy:

- návrh odboru SV - vydání pověření k uzavírání smluv k § 91 odst. 6 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení č. 53
Rada města pověřuje k uzavírání smluv dle § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů u osob, které podle lékařského
posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb nejsou schopny samy jednat a
nemají zákonného zástupce vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Janu
Korbelovou s platností od 29.01.2019. Rada města pověřuje starostku města vydáním
příslušného pověření pro jmenovanou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 22.01.2019
3. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:

a) průměrná roční inflace za rok 2018 – snímek webových stránek ČSÚ
b) RESPECT, a. s. – návrh smlouvy o zpracování osobních údajů

Usnesení č. 54
Rada města bere na vědomí oficiální průměrnou roční míru inflace za rok 2018 ve výši
2,1 % a souhlasí s tím, aby ve smlouvách opatřených inflační doložkou byla tato míra
inflace uplatněna.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 55
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů se společností
RESPECT, a. s., Pod Krčským lesem 2016/22, Praha 4, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 28.02.2019
4. Souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví
města Vimperk – parc. č. 463 v k. ú. Vimperk a parc. č. 1685/1 v k. ú. Vimperk
Přílohy:

- žádost, snímek pozemkové mapy se zákresem dotčených dřevin, informace
o parcele

Usnesení č. 56
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve
vlastnictví města Vimperk č. 463 a č. 1685/1 v k. ú. Vimperk, dle předloženého návrhu a
pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.03.2019

5. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) návrh darovací smlouvy se společností Strojírna Vimperk s. r. o., na zajištění městského
plesu (TV LG 32LK510BPLD v hodnotě 4.950 Kč)
b) návrh smlouvy o propagaci a reklamě se společností Uzeniny Beta s. r. o., Praha 9, na
zajištění městského plesu (1.000 Kč + DPH)
c) návrh smlouvy o propagaci a reklamě se společností STAVIMPERK, s. r. o., na zajištění
městského plesu (5.000 Kč + DPH)
Usnesení č. 57
Rada města rozhodla uzavřít Darovací smlouvu mezi městem Vimperk a společností
STROJÍRNA Vimperk, s. r. o. na poskytnutí LCD televizoru do tomboly městského plesu
dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 22.02.2019
Usnesení č. 58
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o reklamě a propagaci mezi městem Vimperk a
Uzeniny Beta, s. r. o., Praha 9, na poskytnutí věčných cen do tomboly městského plesu
dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 22.02.2019
Usnesení č. 59
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o propagaci a reklamě mezi městem Vimperk a
společností STAVIMPERK, s. r. o. na poskytnutí finanční částky určené na materiální
zajištění městského plesu dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 22.02.2019
6. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) informace o výběru zhotovitele pro stavební zakázku „Dům čp. 180, ul. 1. máje, Vimperk
– oprava terasy a renovace vstupních vrat“
b) „Výměna střešní krytiny na objektu ZŠ TGM Vimperk čp. 268 – I. etapa“ – cenová nabídka
– odloženo na jednání RM 28.01.2019
Usnesení č. 60
Rada města na základě posouzení a hodnocení doručených nabídek na dodavatele
stavební zakázky „Dům čp. 180, ul. 1. máje, Vimperk – oprava terasy a renovace
vstupních vrat“ rozhodla zadat pouze část zakázky, a to její I. etapu (oprava terasy),
uchazeči GSI INVEST, s. r. o., Na Hroudě 3312/17, Praha 10, který podal nejvýhodnější
nabídku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.02.2019

7. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) informace o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu k 31.12.2018 – bez usnesení
b) návrh MěSD, s. r. o. Vimperk, nevyužít inflační koeficient v lednu 2019, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 07.01.2019 o prodloužení NS k bytu č. 10 v ul. Nad Stadionem čp. 135,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 07.01.2019 o prodloužení NS k bytu č. 3 v ul. Mírová čp. 407, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 14.01.2019 o prodloužení NS k bytu č. 4 v ul. K Rokli čp. 494, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 14.01.2019 o prodloužení NS k bytu č. 1 v ul. Pražská čp. 181, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 09.01.2019 o prodloužení NS k bytu č. 17 v ul. Luční čp. 499, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 08.01.2019 o prodloužení NS k bytu č. 17 v ul.Mírová čp. 428, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost ze dne 02.01.2019 o prodloužení NS k bytu č. 19 v ul. K Rokli čp. 496, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
j) žádost ze dne 14.01.2019 o souhlas s užíváním bytu bez právního důvodu a o souhlas
s úhradou dluhu formou měsíčních splátek, návrh na povolení oddlužení, vyjádření MěSD,
kopie usnesení RM č. 36 ze dne 15.01.2007
k) návrh na zrušení usnesení č. 24 ze dne 14.01.2019, právní výklad ze dne 17.01.2019,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 61
Rada města rozhodla nevyužít u nájemních smluv k prostorům sloužících k podnikání
inflační koeficient roku 2019 pro měsíc leden 2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.01.2019
Usnesení č. 62
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 v ulici Nad Stadionem čp.
135 ve Vimperku, a to na dobu neurčitou s platností od 01.02.2019. 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 28.01.2019
Usnesení č. 63
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 3 v ulici Mírová čp. 407
ve Vimperku, do 28.02.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.01.2019
Usnesení č. 64
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 4 v ulici K Rokli 494 ve
Vimperku, do 31.01. 2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.01.2019

Usnesení č, 65
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1 v ulici Pražská 181 ve
Vimperku, do 31.01.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.01.2019
Usnesení č. 66
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 17 v ulici Luční čp. 499,
Vimperk, do 31.01.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.01.2019
Usnesení č. 67
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 17 v ulici Mírová čp. 428
ve Vimperku, do 31.01.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.01.2019
Usnesení č. 68
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 19 v ulici K Rokli 496 ve
Vimperku, do 31.01.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.01.2019
Usnesení č. 69
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o souhlas s užíváním bytu č. 6 v ulici K Rokli
čp. 496 ve Vimperku bez právního důvodu z důvodu platební neschopnosti žadatelky a
trvá na vyklizení výše uvedeného bytu nejpozději do 31.03.2019. Rada města dále
nesouhlasí s úhradou dluhu, který vznikl na nájemném a plnění za užívání bytu č. 6
v ulici k Rokli čp. 496 ve Vimperku ve výši 16.280 Kč bez úroků z prodlení dle dohody o
splátkách, protože bude město Vimperk vymáhat dlužnou částku v insolvenčním řízení.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.01.2019
Usnesení č. 70
Rada města mění své usnesení č. 24 ze dne 14.01.2019 takto: Rada města ruší svůj
souhlas k uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 17 v ulici Mírová čp. 426, Vimperk,
mezi nájemcem a podnájemcem a pověřuje odbor hospodářský a bytový k provedení
potřebných právních jednání v souvislosti s porušováním práv a povinností
vyplývajících z nájemní smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.01.2019

8. Pozemky
Přílohy:
a) souhlas se záměrem stavby „Vimperk – rekonstrukce TS sídliště I“ – E.ON Distribuce a.
s. – návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení VB – žádost společnosti
Elektroinvest Strakonice ze dne 11.01.2019, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) žádost o stanovisko k uzavírce pro nákladní dopravu a k vedení objízdné trasy v důsledku
zajištění svahu na silnici II/144 Černětice mezi Volyní a Vlachovo Březí – žádost
společnosti Reno Šumava ze dne 14.01.2019, snímek mapy se zákresem, návrh odboru
HB
c) žádost o stanovisko k uzavírce k vedení objízdné trasy v důsledku rekonstrukce mostu na
silnici II/144 Černětice mezi Volyní a Vlachovo Březí – žádost společnosti Reno Šumava
ze dne 14.01.2019, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 29.10.2018 a žádost ze dne 18.12.2018 o odkoupení částí pozemku parc.
č. 1719/1 v k. ú. Vimperk, vyjádření odborů VÚP a IÚ, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
e) žádost společnosti Václav Princ, s. r. o. ze dne 05.12.2018, snímek mapy se zákresem,
kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB
f) žádost společnosti MISSION Vimperk, z. s. ze dne 15.01.2019 o bezplatný pronájem
pozemku areálu bývalého letního kina za účelem pořádání 5. ročníku Majálesu Vimperk,
snímek mapy se zákresem, návrh smlouvy o výpůjčce, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 11.01.2019 o vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby
„Přístavba rodinného domu čp. 11 na pozemku parc. stav. č. 16 v k. ú. Klášterec u
Vimperka“, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
h) pronájem pozemků v k. ú. Hrabice pod budovami bývalého vojenského muničního skladu
– návrh NS, nabídka na odkoupení pozemku parc. č 2312 v k. ú. Vimperk, návrh na
provedení drobné směny pozemků, snímky map se zákresy
Usnesení č. 71
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. 1040012731/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení VN,
telekomunikační sítě v HDPE trubce, zemního kabelového vedení NN a uzemnění
v rámci stavby „Vimperk – Rekonstrukce TS Sídliště I“ 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. 660/68 a parc. č. 669 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 starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 72
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým
návrhem uzavírky pro nákladní dopravu (nad 3,5t) od 21.03.2019 do 30.08.2019
a stanovené objízdné trasy v zastavěném a správním území města v důsledku zajištění
svahu na silnici II/144 Černětice mezi Volyní a Vlachovo Březím, zaslaného společností
Reno Šumava a. s., se sídlem Pražská 326, Vlachovo Březí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2019

Usnesení č. 73
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým
návrhem úplné uzavírky od 11.03.2019 do 26.07.2019 a stanovené objízdné trasy pro
nákladní dopravu (doprava nad 3,5t) v zastavěném a správním území města v důsledku
rekonstrukce mostu na silnici II/144 mezi Volyní a Vlachovo Březím, zaslaného
společností Reno Šumava a. s., se sídlem Pražská 326, Vlachovo Březí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2019
Petrášek – ohlásil střet zájmu
Usnesení č. 74
Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru
nemovitostí parc. č. 1719/1 – trvalý travní porost v k. ú. Vimperk, dle předložených
žádostí, ve smyslu prodeje jeho částí a rozhodla tento ponechat nadále v majetku města
Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2019
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru nemovitostí parc.
č. 1719/1 – trvalý travní porost v k. ú. Vimperk, dle předložených žádostí, ve smyslu prodeje
jeho částí o výměře (cca 185 m2 pruh 6m) a (340 m2 pruh 12 m, nebo 245 m2 pruh 8m) a
pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru prodeje tj.
zajištění geodetického dělení a ocenění tohoto pozemku.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 75
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 katastru nemovitostí parc. č. 851/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 111 m2, za
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4324/2019 vypracovaným znalkyní Evou
Petschovou dne 11.01.2019 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 23.310 Kč (210
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 ocenění
nemovitosti ve výši 500 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 31.01.2019

Usnesení č. 76
Rada města rozhodla vypůjčit spolku MISSION Vimperk, z. s., se sídlem 1. máje 103,
Vimperk nemovitosti označené jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 459/1 – ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 7731 m2, parc. č. 459/2 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 114 m2 včetně stavby bez čp./če – objekt občanské vybavenosti
a parc. č. 459/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 včetně stavby bez čp./če
– objekt občanské vybavenosti v k. ú. Vimperk (areál bývalého letního kina) na dobu od
15.05.2019 do 20.05.2019, za účelem pořádání 5. ročníku Majálesu Vimperk. Rada města
pověřuje starostku města podpisem smlouvy o výpůjčce se zapracovanými
podmínkami města Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 77
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 665 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 1088 m2 v k. ú. Klášterec u Vimperka souhlasí:
- se záměrem stavby „Přístavba rodinného domu čp. 11 na pozemku parc. stav. č. 16
v k. ú. Klášterec u Vimperka“ dle předložené projektové dokumentace pro ohlášení
stavby vypracované Ing. Jiřím Ondřichem – projektová činnost ve výstavbě,
- se zásahem požárně nebezpečného prostoru do části pozemku města v rozsahu podle
předložené projektové dokumentace výše uvedené stavby za předpokladu, že investor
stavby přebírá veškerou odpovědnost za případné škody způsobené požárem na
dotčené části výše uvedené parcely.
Souhlas je vydáván investoru.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 78
Rada města se seznámila s návrhem nájemní smlouvy předložené Vojenskými lesy
a statky ČR, s. p., se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Praha 6, Divizí Horní Planá a rozhodla
tuto smlouvu neuzavřít z důvodu nesouhlasu s podmínkami navrženého pronájmu
pozemků parc. st. č. 98, parc. st. č. 99, parc. st. č. 100, parc. st. č. 101, parc. st. č. 102
a parc. st. č. 104 o celkové výměře 998 m2 v k. ú. Hrabice, na nichž se nachází budovy
bývalého vojenského muničního skladu ve vlastnictví města Vimperk. Rada města
navrhuje stanovit maximální roční nájemné ve výši 2.000 Kč/rok tj. (2 Kč/m2/rok). Účelem
pronájmu by bylo konstatování, že se jedná o holé užívání pozemků pod stavbami, které
nelze z důvodu jejich technického stavu a nepřístupnosti kýmkoliv užívat a které jsou
připraveny pouze k demolici.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 79
Rada města rozhodla předložit zastupitelstvu města k projednání nabídku Vojenských
lesů a statků ČR, s. p., se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Praha 6 na odkoupení pozemku
parc. č. 2312 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2887 m2 v k. ú. Vimperk
s tím, že doporučuje požádat VLS, s. p. o přímý prodej tohoto pozemku městu Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2019

Usnesení č. 80
Rada města souhlasí s předloženým návrhem provedení drobné směny pozemků v k. ú.
Vimperk mezi městem Vimperk a Vojenskými lesy a statky ČR, s. p., se sídlem Pod
Juliskou 1621/5, Praha 6 a pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů
pro zveřejnění záměru této směny tj. zajištění dělení a ocenění pozemků.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2019
9. Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
Přílohy:

- návrh TAJ, výroční zpráva, evidenční kniha zákon č. 106/1999 Sb. – rok 2018

Usnesení č. 81
Rada města schvaluje výroční zprávu o činnosti povinného subjektu města Vimperk
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění za období roku 2018 a ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit její
zveřejnění na úředních deskách a webových stránkách města.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.03.2019
10. Členství tajemníka MěÚ Vimperk ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů
České republiky
Přílohy:

- návrh TAJ

Usnesení č. 82
Rada města souhlasí se členstvím pana Ing. Jana Tůmy, MPA, tajemníka městského
úřadu ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s., se sídlem Praha, za
účelem odborného rozvoje tajemníka městského úřadu ve prospěch města Vimperk, a
s úhradou pravidelného ročního členského příspěvku za členství v tomto sdružení
z rozpočtu města Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.01.2019
11. Souhlas s podporou a pořádáním běhu Vltava Run
Přílohy:

- žádost společnosti Vltava Run 2019, s. r. o. ze dne 18.01.2019 o podporu a
schválení šestého ročníku běžeckého závodu VLTAVA RUN 2019

Usnesení č. 83
Rada města souhlasí s podporou a pořádáním běhu Vltava run – štafetového běžeckého
závodu týmů ve dnech 11.05.2019 a 12.05.2019 v úseku Zadov – Lipka – Kubova Huť.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 25.01.2019

12. Souhlas s použitím městského znaku
Přílohy:

- žádost ze dne 08.01.2019 o souhlas s použitím znaku města

Usnesení č. 84
Rada města souhlasí s použitím městského znaku na banner společnosti ENVI – PUR s.
r. o. pro účely přihlášení stavby „Vimperk, úpravna vody Brloh – úpravy technologické
linky“ do soutěže PRESTA JIŽNÍ ČECHY.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek T.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 25.01.2019
13. Různé
R1) Informace – diskuse k pořízení aplikace „Mobilní rozhlas“ a jeho organizační a
technické zabezpečení v rámci MěÚ Vimperk“ – bez usnesení
Zapsala:
Starosta:
Člen rady:

Bc. Renata Samohejlová
Ing. Jaroslava Martanová
JUDr. Tomáš Samek

