Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.01.2019
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Petr
Samek
JUDr. Tomáš Samek
Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Mgr. Jana Korbelová, vedoucí odboru ŠK
Ing. Ivana Janoudová, vedoucí FO
Mgr. et Mgr. Adéla Jiříková, vedoucí odboru ŠK
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
3. Vnitřní směrnice k závodnímu stravování
4. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
5. Záležitosti odboru investic a údržby
6. Bytové záležitosti
7. Pozemky
8. Návrh na pořízení Mobilního rozhlasu
9. Zásady pro použití sociálního fondu a rozpočet sociálního fondu MěÚ Vimperk na rok
2019
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 21.01.2019

2. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Přílohy:
a) návrh smlouvy o poskytnutí supervize na odboru SV, úseku sociálně-právní ochrany dětí
a úseku sociální práce
b) návrh smlouvy o pořádání letního tábora pro děti v Nové Peci pro rok 2019
c) pověření k výkonu opatrovnictví S. F.
d) pověření k výkonu opatrovnictví F. D.
e) pověření k výkonu opatrovnictví M. M.
f) pověření k výkonu opatrovnictví M. J.
g) pověření k výkonu opatrovnictví F. B.
h) pověření k výkonu opatrovnictví M. B.
Usnesení č. 85
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování supervize na odboru sociálních
věcí a zdravotnictví, úseku sociálně-právní ochrany dětí mezi objednavatelem městem
Vimperk, Steinbenerova 6, Vimperk a poskytovatelem Poradnou pro rodinu, manželství,
mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně – profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.
p. s., Strakonice dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ Vimperk podpisem
smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 86
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování supervize na odboru sociálních
věcí a zdravotnictví, úseku sociální práce mezi objednavatelem městem Vimperk,
Steinbenerova 6, Vimperk a poskytovatelem Poradnou pro rodinu, manželství,
mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně – profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.
p. s., Strakonice dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ Vimperk podpisem
smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 87
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o pořádání letního tábora pro děti v Nové Peci
pro rok 2019 v období od 17.08.2019 do 24.08.2019 mezi Přátelé dětí z. s., Menšíkova
1154, Prachatice a městem Vimperk dle přiloženého návrhu a pověřuje starostku města
jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 15.02.2019

Usnesení č. 88
Rada města ruší pověření k výkonu opatrovnictví pana S. F. Bc. Anně Chytrové, DiS. a
pověřuje výkonem opatrovnictví pracovnici odboru soc. věcí a zdravotnictví Mgr.
Michaelu Cwienczekovou a to s platností od 01.02.2019. Zároveň pověřuje starostku
města vydáním pověření pro jmenovanou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 89
Rada města ruší pověření k výkonu opatrovnictví pana F. D. Bc. Anně Chytrové, DiS. a
pověřuje výkonem opatrovnictví pracovnici odboru soc. věcí a zdravotnictví Mgr.
Michaelu Cwienczekovou a to s platností od 01.02.2019. Zároveň pověřuje starostku
města vydáním pověření pro jmenovanou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 90
Rada města ruší pověření k výkonu opatrovnictví pana M. M.
věcí a zdravotnictví Bc. Anně Chytrové, DiS. a pověřuje
pracovnici odboru soc. věcí a zdravotnictví Mgr. Michaelu
platností od 01.02.2019. Zároveň pověřuje starostku města
jmenovanou.
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Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 91
Rada města ruší pověření k výkonu opatrovnictví pana M. J. Bc. Anně Chytrové, DiS. a
pověřuje výkonem opatrovnictví pracovnici odboru soc. věcí a zdravotnictví Mgr.
Michaelu Cwienczekovou a to s platností od 01.02.2019. Zároveň pověřuje starostku
města vydáním pověření pro jmenovanou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 92
Rada města ruší pověření k výkonu opatrovnictví pana F. B. Bc. Anně Chytrové, DiS. a
pověřuje výkonem opatrovnictví pracovnici odboru soc. věcí a zdravotnictví Mgr.
Michaelu Cwienczekovou a to s platností od 01.02.2019. Zároveň pověřuje starostku
města vydáním pověření pro jmenovanou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 31.01.2019

Usnesení č. 93
Rada města ruší pověření k výkonu opatrovnictví paní M. B. Bc. Anně Chytrové, DiS. a
pověřuje výkonem opatrovnictví pracovnici odboru soc. věcí a zdravotnictví Mgr.
Michaelu Cwienczekovou a to od 01.02.2019. Zároveň pověřuje starostku města
vydáním pověření pro jmenovanou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 31.01.2019
3. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:

- návrh na vydání Vnitřní směrnice č. 16 k závodnímu stravování

Usnesení č. 94
Rada města rozhodla vydat Vnitřní směrnici č. 16 k závodnímu stravování ve znění dle
předloženého návrhu s účinností od 01.02.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.01.2019
4. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) návrh užívat logo formou raznice ve frankovacím stroji v souvislosti s 540. výročím
povýšení Vimperku na město
b) informace – RM se seznámila se zajištěním provozu obou mateřských škol, jejichž je
město zřizovatelem v době letních prázdnin 2019 – bez usnesení
Usnesení č. 95
Rada města rozhodla užívat v souvislosti s 540. výročím města užívat logo formou
raznice ve frankovacím stroji na podatelně MěÚ.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 22.02.2019
5. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) akce „Výměna střešní krytiny na objektu ZŠ TGM Vimperk č. p. 268 – I. etapa“ – cenová
nabídka
b) akce „Instalace výtahu do č. p. 6 Vimperk“ – technický dozor stavebníka a koordinátora
BOZP – návrh dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě, záznam o předběžné řídící kontrole,
žádost GPL-INVEST s. r. o. ze dne 17.01.2019 o navýšení finanční odměny za TDS
c) akce „Vimperk, ulice K. Světlé – vodovod a kanalizace“ – zpětvzetí žádosti o stavební
povolení k vodnímu dílu
d) žádost Jaroslava Váchy – Elektro ze dne 21.01.2019 o stanovení hodinové sazby pro rok
2019 na opravu a údržbu veřejného osvětlení dle smlouvy na údržbu ze dne 02.05.1994
e) akce „Vimperk, ČOV Lipka, kořenová čistírna – projektové práce“ – aktualizace cenové
nabídky

Usnesení č. 96
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6 čl. VII Vnitřní směrnice č. 1/2014
zadat stavební zakázku „Výměna střešní krytiny na objektu ZŠ TGM Vimperk č. p. 268 –
I. etapa“ společnosti Střechy Záleský Josef, s. r. o., Purkártova 628, Vimperk a pověřuje
odbor investic a údržby přípravou podkladů pro uzavření příslušné smlouvy o dílo.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.02.2019
Usnesení č. 97
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 10.09.2018, jejímž
předmětem je zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro akci
„Instalace výtahu do č. p. 6, Vimperk“, mezi městem Vimperk a společností GPLINVEST, s. r. o., Knežkodvorská 2632, 370 04 České Budějovice dle předloženého
návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.02.2019
Usnesení č. 98
Rada města rozhodla na základě usnesení č. 27 ze dne 14.01.2019, aby odbor investic a
údržby zajistil zpětvzetí žádosti o stavební povolení k vodnímu dílu „Vimperk, ulice K.
Světlé – vodovod a kanalizace“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2019
Usnesení č. 99
Rada města stanovila částku pro hodinovou sazbu za opravu a údržbu veřejného
osvětlení pro rok 2019 ve výši 180 Kč/hodina.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2019
Usnesení č. 100
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 služby: „Vimperk, ČOV Lipka, kořenová čistírna-projektové práce“
společnosti ČEVAK a. s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2019

6. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost ze dne 16.01.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 v ul. Mírová čp.
458 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost ze dne 07.01.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v ul. Nad Stadionem
čp. 355 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost ze dne 15.01.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20 v ul. K. Weise čp.
394 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost ze dne 16.01.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v ul. Mírová čp. 427
ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
e) žádost ze dne 16.01.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15 v ul. Mírová čp.
410 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
f) žádost ze dne 14.01.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 v ul. Mírová čp.
432 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
g) žádost ze dne 21.01.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v ul. Mírová čp. 429
ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
h) žádost ze dne 02.01.2019 o souhlas k podnájmu bytu č. 19 v ul. K Rokli čp. 496 ve
Vimperku, návrh podnájemní smlouvy, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
i) žádost ze dne 18.12.2018 o souhlas s užíváním bytu č. 14 v ul. Mírová čp. 427 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., kopie usnesení č. 36 ze dne 15.01.2007, návrh odboru
HB
j) žádost ze dne 21.01.2019 o změnu způsobu vytápění v bytě č. 6 v ul. Nad Stadionem čp.
356 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., kopie usnesení č. 863 ze dne 27.08.2018,
návrh odboru HB
Usnesení č. 101
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 12 v ulici Mírová čp. 458
ve Vimperku do 29.02.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.02.2019
Usnesení č. 102
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 6 v ulici Nad Stadionem
čp. 355 ve Vimperku do 29.02.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.02.2019
Usnesení č. 103
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 20 v ulici Karla Weise
čp. 394 ve Vimperku do 31.01.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.02.2019
Usnesení č. 104
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 9 v ulici Mírová čp. 427
ve Vimperku do 31.01.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.02.2019

Usnesení č. 105
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 15 v ulici Mírová čp. 410
ve Vimperku do 31.01.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.02.2019
Usnesení č. 106
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 12 v ulici Mírová čp. 432
ve Vimperku do 29.02.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.02.2019
Usnesení č. 107
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 8 v ulici Mírová čp. 429
ve Vimperku do 29.02.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.02.2019
Usnesení č. 108
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 19 v ulici K Rokli čp.
496 ve Vimperku mezi nájemkyní a podnájemcem, trvale hlášen Steinbrenerova čp. 6,
Vimperk dle předloženého návrhu, a to na dobu určitou s platností od 01.02.2019 do
31.12.2019 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem,
který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení nájemní smlouvy
podléhá rozhodnutí rady města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.02.2019
Usnesení č. 109
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 14 v ulici Mírová čp. 427 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 01.02.2019 do 30.04.2019. 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 04.02.2019
Usnesení č. 110
Rada města trvá na změně způsobu vytápění, a to z vytápění na tuhá paliva na vytápění
plynové, v bytě č. 6 v ulici Nad Stadionem čp. 356 ve Vimperku v rozsahu uvedeném v
usnesení č. 863 ze dne 27.08.2018 v souladu s vyhotovenou projektovou dokumentací.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.02.2019

7. Pozemky
Přílohy:
a) žádost ze dne 19.11.2018 o odkoupení části pozemku parc. č. 770/1 v k. ú. Vimperk –
zveřejnění záměru prodeje, snímek mapy se zákresem, kopie geometrického plánu č.
2542-361/2018, kopie znaleckého posudku č. 4326/2019, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 15.10.2018 o odkoupení části pozemku parc. č. 959/20 v k. ú. Křesanov
v osadě Modlenice – zveřejnění záměru prodeje, snímek mapy se zákresem, kopie
geometrického plánu č. 184-354/2018, kopie znaleckého posudku č. 4327/2019, návrh
odboru HB
a) c) prodej pozemků v k. ú. Boubská dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní –
zveřejnění záměru prodeje – snímek mapy se zákresem, kopie geometrického plánu č.
188-202/2013, kopie znaleckého posudku č. 4325/2019, kopie nájemní smlouvy č. 60012/11 včetně dodatku č. 1, kopie smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne
15.03.2011, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 17.01.2019 o zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky
v parcele města parc. č. 175 v k. ú. Vimperk, snímek mapy se zákresem, návrh smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě, návrh odboru HB
Usnesení č. 111
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje části 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. 770/1 – trvalý travní porost,
oddělené geometrickým plánem č. 2542-361/2018 a nově vedené jako její díl „a“
o výměře 80 m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4326/2019 vypracovaným
dne 17.01.2019 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 4.320 Kč (54 Kč/m2). 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 oddělení a ocenění nemovitosti ve výši 8.304,50 Kč. Kupující dále
uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště
tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.02.2019
Usnesení č. 112
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje části pozemku vedeného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
pro obec Vimperk a k. ú. Křesanov, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam
označeného jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 959/20 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, oddělené geometrickým plánem č. 184-354/2018 a nově vedené jako její díl
„a + b“ o výměře 87 m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4327/2019
vypracovaným dne 17.01.2019 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 13.050 Kč (150
Kč/m2). 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 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.02.2019

Usnesení č. 113
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemků vedených u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
Vimperk a k. ú. Boubská, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam
označených jako parcely katastru nemovitostí:
- parc. č. 895/71 – trvalý travní porost, její část oddělenou geometrickým plánem
č. 188-202/2013 a nově vedenou jako parc. č. 895/71 – trvalý travní porost o výměře
3554 m2,
- parc. č. 895/71 – trvalý travní porost, její část oddělenou geometrickým plánem
č. 188-202/2013 a nově vedenou jako parc. st. č. 236 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 114 m2,
- parc. st. č. 235 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 119 m2,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4325/2019 vypracovaným dne
17.01.2019 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 1.628.410 Kč bez DPH (430 Kč/m2
bez DPH). 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 nemovitostí ve výši 500 Kč. Kupující dále uhradí
náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj.
poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Pozemky budou prodány stávajícím nájemcům a současně i vlastníkům staveb čp. 140
v ulici Větrná a čp. 141 v ulici Za Vrchem, obec Vimperk, část obce Boubská, které se
na výše uvedených parcelách nachází a to na základě uzavřené smlouvy o smlouvě
budoucí kupní ze dne 15.03.2011.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.02.2019
Usnesení č. 114
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného
břemene služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky v pozemku města Vimperk
parc. č. 175 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vimperk. Věcné břemeno bude zřízeno
na dobu neurčitou a to úplatně za jednorázovou cenu ve výši 1.000 Kč bez DPH.
Oprávněná strana ponese náklady spojené se zápisem tohoto věcného břemene do
katastru nemovitostí. Rada města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.02.2019
8. Návrh na pořízení Mobilního rozhlasu
Přílohy:

- návrh smlouvy o nevýhradní licenci k užití platformy Mobilní rozhlas v rozsahu
modulů: Infrastruktura pro SMART řízení a komunikaci a Reálně informující
samospráva, Samospráva otevřená podnětům od občanů, Samospráva
otevřená participaci, objednávka doplňkových služeb ke komunikační platformě
Mobilní rozhlas

Usnesení č. 115
Rada města rozhodla uzavřít se společností Neogenia s. r. o., se sídlem Hybešova 42,
602 00 Brno smlouvu o nevýhradní licenci k užití platformy Mobilní rozhlas v rozsahu
modulů: Infrastruktura pro SMART řízení a komunikaci a Reálně informující samospráva
dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 30.06.2019

Usnesení č. 116
Rada města rozhodla uzavřít se společností Neogenia s. r. o., se sídlem Hybešova 42,
602 00 Brno smlouvu o nevýhradní licenci k užití platformy Mobilní rozhlas v rozsahu
modulu: Samospráva otevřená podnětům od občanů dle předloženého návrhu a
pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 30.06.2019
Usnesení č. 117
Rada města rozhodla uzavřít se společností Neogenia s. r. o., se sídlem Hybešova 42,
602 00 Brno smlouvu o nevýhradní licenci k užití platformy Mobilní rozhlas v rozsahu
modulu: Samospráva otevřená participaci dle předloženého návrhu a pověřuje
starostku města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 30.06.2019
Usnesení č. 118
Rada města rozhodla uzavřít se společností Neogenia s. r. o., se sídlem Hybešova 42,
602 00 Brno objednávku doplňkových služeb ke komunikační platformě Mobilní rozhlas,
týkající se doplňkových a asistenčních služeb – posílení bezpečnosti občanů (krizová
připravenost), osobní školení pověřených osob a zastupitelů, komunikační strategie
(komunikační audit a kalendář rozesílek), lokální sběr kontaktů a propagační a letáková
kampaň dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 30.06.2019
9. Zásady pro použití sociálního fondu a rozpočet sociálního fondu MěÚ Vimperk na rok
2019
Přílohy:

- zásady pro použití sociálního fondu na rok 2019, rozpočet sociálního fondu na
rok 2019

Usnesení č. 119
Rada města schvaluje Zásady pro použití sociálního fondu 2019 podle předloženého
návrhu a pověřuje předsedu správní rady fondu jejich podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.01.2019
Usnesení č. 120
Rada města schvaluje Rozpočet sociálního fondu na rok 2019 – tvorba a čerpání podle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.01.2019

10. Různé
R1) Informace – žádost ze dne 21.01.2019 o vyřešení záležitosti s přípojkou, č. j. 2256/19 –
RM pověřuje MS a odbor IÚ svoláním jednání - bez usnesení
R2) Jmenování komise pro vyhodnocení výběrového řízení na pozici ředitele MěKS
Vimperk
Přílohy:

- návrh TAJ

Usnesení č. 121
Rada města jmenuje od 29.01.2019 komisi pro vyhodnocení výběrového řízení na pozici
ředitele Městského kulturního střediska ve složení: předsedkyně Mgr. et Mgr. Adéla
Jiříková, členové – Mgr. Zdeněk Kuncl, Mgr. Dagmar Rűckerová, Ing. Jan Tůma, MPA,
Mgr. Pavel Vališ, Ing. Veronika Čermáková – bez práva hlasování s hlasem poradním.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 29.01.2019

Zapsala:

Petra Láchová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Bohumil Petrášek

