Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 18.02.2019
Přítomni:

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

Hosté:

Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Ing. Ivana Janoudová, vedoucí FO
Mgr. et Mgr. Adéla Jiříková, vedoucí odboru ŠK
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Bc. Kristýna Samková, vedoucí OR

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
4. Bytové záležitosti
5. Pozemky
6. Záležitosti odboru investic a údržby
7. Dohoda o zvýšení kvalifikace
8. 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 11.02.2019

2. Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 159
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
- změna v objemu rozpočtu ve výši 34.780 Kč (RO č. 7).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 28.02.2019
3. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

a) souhlas s přijetím daru pro ZŠ TGM – žádost ZŠ TGM Vimperk ze dne
17.09.2018, protokol o předání techniky, návrh odboru ŠK
b) zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 06.02.2019 s návrhy na přidělení
individuálních dotací z rozpočtu města
c) návrh nového znění „Zásad pro stanovení platového tarifu, výše příplatku za
vedení, osobního příplatku, zvláštního příplatku, specializačního příplatku a
poskytování odměn ředitelům škol, které zřizuje město Vimperk“ s přílohou č. 1
a č. 2
d) informace - provoz MŠ Vimperk, Klostermannova 365 v době jarních
prázdnin – oznámení ředitelky ze dne 07.02.2019 – bez usnesení
e) návrh smlouvy o propagaci a reklamě na materiální zajištění městského
plesu se společností VAVI (textilní zboží v hodnotě 6.837 Kč)
g) návrh smlouvy o propagaci a reklamě na materiální zajištění městského
plesu se společností WV SYSTEMS (monitor Samsung LED LCD v hodnotě
3.284 Kč)
h) návrh smlouvy o propagaci a reklamě na materiální zajištění městského
plesu se společností REPAM ELEKTRO (věcné ceny v hodnotě 5.000 Kč)

Usnesení č. 160
Rada města v souladu s § 27 odst. 7 pism. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, uděluje souhlas Základní škole T. G.
Masaryka Vimperk, 1. máje 268, k přijetí daru 30 ks PC a 30 ks LCD od Správy
informačních technologií města Plzeň, Dominikánská 4, Plzeň 1.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 28.02.2019

Samek P., Samek T., Petrášek, Martanová - ohlásili střet zájmu z důvodu členství ve spolku
Vimperk žije!, z. s.
Usnesení č. 161
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 06.02.2019 a
rozhodla přidělit individuální dotace z rozpočtu města takto:
• GSI HOTELŮM s. r. o, v zastoupení paní J. K., jednatelky společnosti, nepřidělit
dotaci na pořádání kulturních akcí v roce 2019 v hotelu Zlatá hvězda,
• V. S. přidělit dotaci ve výši 3.000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících
s přípravou benefičního koncertu V. S. v rámci nadační iniciativy Show Your Help
2019,
• Sdružení Kurzy Vimperk o. s., v zastoupení paní H. D., přidělit dotaci ve výši
10.000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s Letními kurzy žesťů
Vimperk 2019,
• Spolku Vimpersko, z. s., v zastoupení paní Mgr. V. V., místopředsedkyně spolku,
přidělit dotaci ve výši 15.000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících
s přípravou Pohodové soboty,
• Spolku MISSION Vimperk, z. s., v zastoupení pana M. P., předsedy spolku,
přidělit dotaci ve výši 20.000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících
s přípravou Majálesu Vimperk 2019,
• Kavárně Ve Skále, v zastoupení paní M. Č., provozovatelky kavárny, přidělit
dotaci ve výši 10.000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s přípravou
kulturních akcí v roce 2019, na kterých není účast podmíněna úhradou
vstupného,
• Spolku Vimperk žije!, z. s., v zastoupení pana P. S., předsedy spolku, přidělit
dotaci ve výši 20.000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s přípravou
PechaKucha Nights, přednášek v rámci projektu 30 let svobody a akce Zažít
Vimperk jinak,
• Základní umělecké škole, Vimperk, Nerudova 267, v zastoupení pana P. V.,
ředitele školy, přidělit dotaci ve výši 20.000 Kč na částečnou úhradu nákladů
souvisejících s přípravou adventního koncertu dechového orchestru ZUŠ
Vimperk a závěrečného a absolventského představení žáků tanečního oboru,
• P. V., zastupujícímu SŠ a ZŠ Nerudova, přidělit dotaci ve výši 5.000 Kč na
částečnou úhradu nákladů souvisejících s přípravou maturitního plesu,
• Divadelnímu souboru Bouček, v zastoupení pana F. S., přidělit dotaci ve výši
8.000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s obnovou elektro
vybavení.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 28.02.2019
Usnesení č. 162
Rada města schvaluje „Zásady pro stanovení platového tarifu, výše příplatku za vedení,
osobního příplatku, zvláštního příplatku, specializačního příplatku a poskytování
odměn ředitelům škol, které zřizuje město Vimperk“ s navrženými změnami, s účinností
od 01.04.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.03.2019

Usnesení č. 163
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o propagaci a reklamě mezi městem Vimperk a
společností REPAM ELEKTRO, s. r. o. na poskytnutí věcných cen určených 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
Usnesení č. 164
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o propagaci a reklamě mezi městem Vimperk a
společností WV SYSTEMS, s. r. o. na poskytnutí věcné ceny 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
Usnesení č. 165
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o propagaci a reklamě mezi městem Vimperk a
společností VAVI – Věra Vávrová na poskytnutí věcných cen určených 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
4. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) odpis pohledávky po zemřelém dlužníkovi D. Kukuricovi, která vznikla neplacením
bezdůvodného obohacení ve výši nájemného z bytu č. 1 ve Výškovicích čp. 17
b) odpis pohledávky po zemřelém dlužníkovi J. Křížovi, která vznikla neplacením nájemného
v bytě č. 8 v ul. Mírová čp. 429, Vimperk
c) žádost L. F. ze dne 06.02.2019 o prodloužení NS k bytu č. 10 v ul. SNP č. 462, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost A. S. ze dne 06.02.2019 o prodloužení NS k bytu č. 1 v ul. K. Weise čp. 396,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost M. P. ze dne 06.02.2019 o prodloužení NS k bytu č. 19 v ul. Mírová čp. 435,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost M. S. ze dne 06.02.2019 o prodloužení NS k bytu č. 20 v ul. K Rokli čp. 494,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost P. V. ze dne 11.02.2019 o uzavření NS k bytu č. 6 v ul. K Rokli čp. 496, Vimperk,
vyjádření MěSD, kopie usnesení RM č. 36 ze dne 15.01.2007, návrh odboru HB
h) informace – řešení stížnosti na narušování sousedských vztahů v bytě č. 12 v ul. SNP
čp. 461, Vimperk – stížnost J. F. ze dne 06.02.2019, výstraha MěSD ze dne 11.02.2019,
vyjádření MěSD – bez usnesení

Usnesení č. 166
Rada města bere na vědomí odepsání pohledávky zemřelého dlužníka Dezidera Kukurici
ve výši 841 Kč v měsíci únoru 2019, z důvodu zastavení dědického řízení pro
nemajetnost zemřelého.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek T.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.02.2019
Usnesení č. 167
Rada města bere na vědomí odepsání pohledávky zemřelého dlužníka Jaromíra Kříže
ve výši 5.143 Kč v měsíci únoru 2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek T.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.02.2019
Usnesení č. 168
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 10 v ulici SNP čp. 462
ve Vimperku s L. F., trvale bytem tamtéž, do 29.02.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek T.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.02.2019
Usnesení č. 169
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1 v ulici Karla Weise čp.
396 ve Vimperku s A. S., trvale bytem tamtéž, do 30.09.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek T.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.02.2019
Usnesení č. 170
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 19 v ulici Mírová čp. 435
ve Vimperku s M. P., trvale bytem tamtéž, do 29.02.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek T.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.02.2019
Usnesení č. 171
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 20 v ulici K Rokli čp. 494 ve
Vimperku s M. S., trvale bytem tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 20.02.2019 do
31.01.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek T.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.02.2019

Usnesení č. 172
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 v ulici K Rokli čp. 496 ve
Vimperku s P. V., trvale bytem tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 01.03.2019 do
30.06.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc. V případě neuhrazení byť
jediného nájemného v termínu, nebude prodloužena NS k výše uvedenému bytu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.02.2019
Návrh na usnesení
Rada města souhlasí s užíváním bytu č. 6 v ulici K Rokli čp. 496 ve Vimperku s P. V., trvale
bytem tamtéž. Nebude-li řádně hrazeno bezdůvodné obohacení ve výši nájemného, bude
podána žaloba na vyklizení výše uvedeného bytu k Okresnímu soudu v Prachaticích.
Nehlasovalo se.
5. Pozemky
Přílohy:
a) ukončení nájmu části pozemku parc. č. 7779/4 v k. ú. Vimperk užívaného pro umístění
plechové garáže, nový pronájem – žádost I. Č. ze dne 07.02.2019, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
b) žádost HBH Projekt spol. s r. o. Brno ze dne 06.02.2019 o vydání vyjádření k dokumentaci
pro stavební povolení na stavbu „Opěrná zeď podél silnice III/00435 Výškovice“ – zábor
pozemků města, snímek mapy se zákresem + celková situace stavby, projektová
dokumentace k nahlédnutí na odboru HB
c) souhlas se záměrem stavby „Pravětín – úprava kNN u čp. 4 – PREL“ – E.ON Distribuce
a. s. – návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB, žádost společnosti Elektroinvest
Strakonice ze dne 07.02.2019, snímek mapy se zákresem, vyjádření odboru IÚ, návrh
odboru HB
d) prodej a pronájem částí pozemku parc. č. 1719/1 v k. ú. Vimperk, změna usnesení RM č.
74 ze dne 21.01.2019 – žádost manž. K. ze dne 24.01.2019, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
Usnesení č. 173
Rada města bere na vědomí ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 779/4 – ostatní
plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Vimperk dle uzavřené nájemní smlouvy č. 20-071/10
k pozemkové parcele ze dne 13.12.2010, využívané za účelem umístění plechové garáže,
z důvodu úmrtí nájemce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2019

Usnesení č. 174
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001 pro město Vimperk,
označeného jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 779/4 o výměře 18 m2, za účelem
umístění plechové garáže. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 18 Kč/m2/rok. Pozemek bude
pronajat majiteli stávající plechové garáže.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2019
Usnesení č. 175
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 17 v k. ú.
Výškovice u Vimperka souhlasí dle předloženého návrhu se stavbou označenou jako
„Opěrná zeď podél silnice III/00435 Výškovice“, tj. s trvalým a dočasným záborem části
tohoto pozemku města dotčeného touto stavbou, v rozsahu dle předložené
dokumentace pro stavební povolení zpracované společností HBH Projekt spol. s r. o.
se sídlem Kabátníkova 5, Brno. Investorem této stavby je Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p. o.
Rada města rovněž souhlasí s tím, že po realizaci této stavby a jejím geodetickém
zaměření dojde k vzájemnému vypořádání majetkových práv dotčených pozemků mezi
městem Vimperk a Jihočeským krajem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2019
Usnesení č. 176
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. 1030050257/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
a uzemnění v rámci stavby „Pravětín – úprava kNN u čp. 4 - PREL“ 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.
Pravětín na LV č. 10001, vedených jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 931/1
a parc. č. 947/1 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 1.000 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku
města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2019

Petrášek – ohlásil střet zájmu
Usnesení č. 177
Rada města mění své usnesení č. 74 ze dne 21.01.2019, a rozhodla nakládat s pozemkem
vedeným jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 1719/1 – trvalý travní porost v k. ú.
Vimperk, dle předložené žádosti manželů K., ve smyslu prodeje jeho části o výměře cca
36 m2 a pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění
záměru prodeje tj. zajištění geodetického dělení a ocenění tohoto pozemku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2019
Usnesení č. 178
Rada města rozhodla ukončit pacht části parcely parc. č. 1719/1 o výměře 356 m2 v k. ú.
Vimperk užívaného k zemědělským účelům (pastva, sečení, sklizeň travních porostů)
s pachtýřem panem J. S., bytem Hájná Hora 611, Vimperk podle pachtovní smlouvy č.
40-154/18 uzavřené dne 01.03.2018, dohodou k 31.03.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2019
Usnesení č. 179
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001 pro město Vimperk,
označeného jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 1719/1 – trvalý travní porost
o výměře 320 m2 (pruh o šířce 10 m) , za účelem jeho využití k volnému času, údržbě,
zahrádkaření a chovu drůbeže. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2019
6. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) zpětvzetí žádosti o společné územní a stavební povolení k dopravní stavbě „Vimperk,
ulice Čelakovského – parkoviště na pozemku parc. č. 760/35 a parc. č. 760/36“, oznámení
o zahájení společného územního a stavebního řízení MUVPK-OD 4942/19-NOV
b) návrh smlouvy o dílo na akci „Vimperk, ČOV Lipka, kořenová čistírna – projektové práce“
(cena 310.970 Kč vč. DPH), záznam o předběžné řídící kontrole
c) návrh smlouvy o dílo „Dům čp. 8, náměstí Svobody, Vimperk – obnova fasády vnějších
stěn uzavřeného traktu – I. etapa“ (cena 871.733 Kč vč. DPH), záznam o předběžné řídící
kontrole
d) návrh licenční smlouvy s Ing. J. Koplíkem na akci „ Vimperk - ZTV Hrabice“, návrh licenční
smlouvy se společností PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o. na akci „Vimperk - ZTV
Hrabice“

Usnesení č. 180
Rada města rozhodla, aby odbor investic a údržby zajistil zpětvzetí žádosti o společné
územní a stavební povolení k dopravní stavbě „Vimperk, ulice Čelakovského –
parkoviště na pozemku parc. č. 760/35 a parc. č. 760/36“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 13.03.2019
Usnesení č. 181
Rada města rozhodla, aby odbor investic a údržby zajistil zpětvzetí žádosti o povolení
odstranění stavby „Bývalého výměníku tepelného hospodářství v ulici Čelakovského
na pozemku parc. č. 760/36 v k. ú. Vimperk“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 13.03.2019
Usnesení č. 182
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, České Budějovice.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 20.03.2019
Usnesení č. 183
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební zakázku „Dům čp. 8, náměstí
Svobody, Vimperk – obnova fasády vnějších stěn uzavřeného traktu – I. etapa“ s Pavlem
Tisoněm, Libínské Sedlo 5, Prachatice dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.03.2019
Usnesení č. 184
Rada města rozhodla uzavřít licenční smlouvu, kterou poskytovatel uděluje nabyvateli
svůj souhlas a licenci k užití Projektové dokumentace vypracované na akci „Vimperk –
ZTV Hrabice“, mezi městem Vimperk a podnikatelem Ing. Jiřím Koplíkem, Rudolfovská
tř. 367/148, České Budějovice, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2019
Usnesení č. 185
Rada města rozhodla uzavřít licenční smlouvu, kterou poskytovatel uděluje nabyvateli
svůj souhlas a licenci k užití Projektové dokumentace vypracované na akci „Vimperk –
ZTV Hrabice“, mezi městem Vimperk a společností PROVOD - inženýrská společnost,
s. r. o., V Podhájí 226/28, Bukov, Ústí nad Labem, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2019

7. Dohoda o zvýšení kvalifikace
Přílohy:

- návrh TAJ, návrh dohody s V. L. o zvýšení kvalifikace včetně výpočtu možných
maximálních náhrad

Usnesení č. 186
Rada města schvaluje uzavření Dohody o zvýšení kvalifikace podle § 231 - § 235 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění mezi městem Vimperk, Steinbrenerova
6, Vimperk, jako zaměstnavatelem a zaměstnancem odboru vnitřních věcí, agenda
přestupků proti veřejnému pořádku V. L., a pověřuje tajemníka MěÚ Vimperk podpisem
dohody.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 11.03.2019
8. Různé
R1) Zápis z jednání dopravní komise – pokračování (projednání bodu č. 2 a č. 6) – bude
projednáno na příštím zasedání RM s kompletními podklady – zodpovídá S
R2) Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
Přílohy:

a) žádost Ski klubu Šumava Vimperk, z. s. ze dne 06.02.2019, návrh S
b) žádost Ski klubu Šumava Vimperk, z. s. ze dne 21.01.2019, návrh S
c) žádost TJ ŠUMAVAN VIMPERK, z. s., ze dne 06.02.2019, návrh S
Samek T., Samek P. – ohlásili střet zájmu
Usnesení č. 187
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 20.000 Kč spolku Ski klub Šumava Vimperk
z. s., 1. máje 182/16, Vimperk na úhradu nákladů při pořádání XXXIV. Šumavského
skimaratonu 2019, který se bude konat ve dnech 23.02.2019 -24.02.2019 na Kvildě.
Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování dotace do 30.4.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 22.02.2019
Samek T., Samek P. – ohlásili střet zájmu
Usnesení č. 188
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 15.000 Kč spolku Ski klub Šumava Vimperk
z. s., 1. máje 182/16, Vimperk na úhradu nákladů pro účastníky mistrovství světa juniorů
a U23 v Lahti a Olympijského festivalu mládeže v Sarajevu. Dotace bude poskytnuta
z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.06.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 22.02.2019

Usnesení č. 189
Rada města Vimperk rozhodla přidělit dotaci ve výši 3.600 Kč spolku TJ ŠUMAVAN
VIMPERK z. s., 1. máje 321, Vimperk na úhradu nákladů při pořádání domácího turnaje
v rámci 17. kola Jihočeské ligy mužů ve florbalu, které se konalo dne 16.02.2019
v Kašperských Horách. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města
požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.03.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 22.02.2019

Návrh odboru ŽP na opravu tiskové chyby: změna účtované částky 131 Kč plus DPH v platné
výši se nahrazuje na účtovanou částku 132 Kč plus DPH.

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

JUDr. Tomáš Samek

