Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 04.03.2019
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Petr
Samek
JUDr. Tomáš Samek
Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Ing. Jan Král, jednatel MěSl Vimperk, s. r. o.
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Bc. Kristýna Samková, vedoucí OR
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Zadávací řízení na zakázku „Vimperk – výměna skluzavek a úprava dopadových
ploch“
3. Pozemky
4. Bytové záležitosti
5. Částečná úhrada nákladů na obnovu fasády domu čp. 2 v ul. Pivovarská, Vimperk
6. Podání žádostí o dotace na projekty v rámci dotačního programu Jč kraje pro rok
2019
7. Návrh dodatku č. 2 Ceníku za stání motorových vozidel na místních komunikacích dle
předloženého návrhu
8. Záležitosti odboru investic a údržby
9. Vypsání výběrového řízení na pozici městského architekta
10. Žádosti o přidělení individuální dotace
11. 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 25.02.2019

2. Zadávací řízení na zakázku „Vimperk – výměna skluzavek a úprava dopadových
ploch“
Přílohy:

- návrh odboru ŽP, zadávací dokumentace s přílohami, návrh smlouvy

Usnesení č. 210
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek zadat zakázku: „Vimperk - výměna skluzavek a úprava
dopadových ploch“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.05.2019
3. Pozemky
Přílohy:
a) pacht části pozemků v areálu U Sloupů (bývalé cvičiště, travnatá plocha) za účelem
zemědělské činnosti, sklízení travních porostů – kopie zveřejněného záměru č.
08/04/2019, nabídka J. Sušily ze dne 04.03.2019 a J. Steinbrennera ze dne 04.03.2019,
návrh pachtovní smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) pronájem části pozemku za účelem umístění novinového stánku u autobusového nádraží
– kopie zveřejněného záměru č. 09/04/2019, snímek mapy se zákresem, návrh odboru
HB
c) žádost manž. B. ze dne 22.02.2019 o povolení stavby opěrné zdi v ul. Pivovarská, snímek
mapy se zákresem, vyjádření odboru IÚ, návrh odboru IÚ
d) žádost společnosti Junák – Český skaut, z. s. ze dne 26.02.2019 o povolení konání
skautského stanového tábora na pozemku v k. ú. Vimperk, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
e) žádost organizátorů MILITARY DEATH MARCH ze dne 27.02.2019 o podporu extrémního
dálkového pochodu
Usnesení č. 211
Rada města rozhodla propachtovat panu Janu Steinbrennerovi, bytem Arnoštka čp. 5,
Vimperk, pozemky vedené v katastru nemovitostí pro obec a katastrálním území
Vimperk, na LV č. 10001 pro město Vimperk, označených jako parcely katastru
nemovitostí parc. č. 2522/60 – její část, parc. č. 2522/188 – její část, parc. č. 2522/189 –
její část, parc. č. 2522/190 – její část, parc. č. 2522/191 – její část, parc. č. 2522/192 – její
část, parc. č. 2522/193 – její část, parc. č. 2522/194 – její část, parc. č. 2522/196 – její
část, parc. č. 2522/197 – její část, parc. č. 2522/198 – její část, parc. č. 2522/199 – její
část, parc. č. 2522/200 – její část, parc. č. 2522/201 – její část, parc. č. 2522/202 – její
část, parc. č. 2522/203 – její část, parc. č. 2522/204 – její část, parc. č. 2522/205 – její
část, parc. č. 2522/206 – její část, parc. č. 2522/207 – její část a parc. č. 2522/208 – její
část vše dle zákresu v katastrální mapě (plocha s travnatým povrchem bývalého
cvičiště v areálu U Sloupů) o celkové výměře 28.000 m2, za účelem zemědělské činnosti,
sečení a sklizeň travních porostů. Pachtovní smlouva bude uzavřena od 04.03.2019 na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné je stanoveno na základě
nabídky na zveřejněný záměr ve výši 10.000 Kč/rok. Rada města pověřuje starostku
města podpisem této pachtovní smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.03.2019

Usnesení č. 212
Rada města rozhodla pronajmout společnosti STJ obchodní, s. r. o., se sídlem
Masákova Lhota 104, Zdíkov, jejíž jednatelem je pan S. T., bytem Masákova Lhota 104,
Zdíkov, část pozemku parc. č. 976/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
18,5 m2 vedeného v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na LV
č. 10001 pro město Vimperk, určené dle zákresu v katastrální mapě, za účelem umístění
novinového stánku. Nájemní smlouva bude uzavřena od 04.03.2019 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 400 Kč/m2/rok tj. 7.400 Kč/rok.
Součástí smlouvy bude i ujednání o uhrazení částky za bezesmluvní užívání pozemku
za období od převodu pozemku do vlastnictví města tj. od 10.07.2018 do doby uzavření
této nájemní smlouvy. Rada města pověřuje starostku města podpisem této nájemní
smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.03.2019
Usnesení č. 213
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 1768/1 v k. ú.
Vimperk souhlasí s výstavbou nové opěrné zdi navazující na stávající ochrannou zeď
okolo Křesanovského potoka ve vlastnictví města Vimperk a to v rozsahu dle nového
návrhu předloženého dne 22.02.2019 manželi B., bytem K. Weise 393, Vimperk, jakožto
investory této stavby a vlastníky objektu če. 123 v Pivovarské ulici postaveného na
parcele č. 288 v k. ú. Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.03.2019
Usnesení č. 214
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka parcely parc. č. 2440 – ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Vimperk souhlasí s tím, aby tento
pozemek byl využit pro skautský stanový tábor v období od 28.06.2019 do 28.07.2019
za předpokladu, že nedojde k poškození tohoto a okolních pozemků a nebude změněn
jejich současný stav. Vydání souhlasu je podmíněno souhlasem orgánů státní správy,
především ochrany přírody a krajiny tj. Správy Národního parku Šumava. Souhlas je
vydáván spolku Junák – český skaut, středisku Ichthys Klobouky u Brna z. s., se sídlem
Brněnská 218/30, Klobouky u Brna.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2019
Usnesení č. 215
Rada města souhlasí s pořádáním dálkového pochodu MILITARY DEATH MARCH 2019,
který se uskuteční ve dnech 11.04.2019 – 14.04.2019 na území města Vimperk
a s využitím sportovního areálu Vodník pro vybudování zázemí tohoto pochodu, a to za
předpokladu, že organizátor si zajistí souhlas i od současného nájemce a správce
tohoto areálu tj. od Městských služeb Vimperk s. r. o.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.03.2019

4. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost M. Z. ze dne 22.02.2019 o uzavření NS k bytu č. 20 v ul. Mírová čp. 430, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost K. M. ze dne 22.02.2019 o prodloužení NS k bytu č. 15 v ul. SNP č. 461, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost K. F. ze dne 11.02.2019 o prodloužení NS k bytu č. 4 v ul. Mírová čp. 431, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost J. P. ze dne 14.02.2019 o prodloužení NS k bytu č 30 v ul. Mírová čp. 430, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost R. N. ze dne 22.02.2019 o prodloužení NS k bytu č. 15 v ul. Luční čp. 500, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost Z. F. ze dne 25.02.2019 o prodloužení NS k bytu č. 30 v ul. Mírová čp. 430,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) návrh odboru SV ze dne 19.02.2019 na uzavření NS k bytu č. 1 v ul. Svornosti čp. 81,
Vimperk (DPS), vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost M. H. ze dne 14.02.2019 o prodloužení NS k bytu č. 3 v ul. SNP čp. 462, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost P. S. ze dne 06.12.2019 o souhlas k uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 32
v ul. Mírová čp. 432, Vimperk, s V. Sýsovou, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 216
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 20 v ulici Mírová čp. 430
ve Vimperku s M. Z., trvale bytem tamtéž, do 31.03.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek P.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.03.2019
Usnesení č. 217
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 15 v ulici SNP čp. 461
ve Vimperku s K. M., trvale bytem tamtéž, do 31.03.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek P.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.03.2019
Usnesení č. 218
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v ulici Mírová čp. 431 ve
Vimperku s K. F., trvale bytem tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od 01.04.2019.
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 11.03.2019
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 4 v ulici Mírová čp. 431 ve
Vimperku s K. F., trvale bytem tamtéž, do 31.03.2020.
Nehlasovalo se.

Usnesení č. 219
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 30 v ulici Mírová čp. 430 ve
Vimperku s J. P., trvale bytem tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od 01.04.2019.
Nájemné je stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek P.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.03.2019
Usnesení č. 220
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 15 v ulici Luční čp. 500
ve Vimperku s R. N., trvale bytem tamtéž, do 31.03.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek P.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.03.2019
Usnesení č. 221
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 30 v ulici Mírová čp. 430 ve
Vimperku se Z. F., trvale bytem tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 05.03.2019
do 29.02.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek P.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.03.2019
Usnesení č. 222
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v ulici Svornosti čp. 81 ve
Vimperku s A. M., trvale bytem Rožmitálská 126, Březnice, a to na dobu určitou
s platností od 15.03.2019 do 30.06.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 12 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.03.2019
Návrh na usnesení
Rada města nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1 v ulici Svornosti čp. 81 ve
Vimperku (DPS) s A. M. trvale bytem Rožmitálská 126, Březnice.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 223
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 v ulici SNP čp. 462 s M. H.,
trvale bytem SNP čp. 462, Vimperk na dobu určitou s platností od 15.03.2019 do
30.06.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc. V případě neuhrazení byť
jediného nájemného v řádném termínu, nebude prodloužena nájemní smlouva k výše
uvedenému bytu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.03.2019

Návrh na usnesení
Rada města trvá na svém usnesení č. 1133 ze zasedání rady města dne 12.11.2018, kterým
rozhodla nevyhovět žádosti M. H. o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v ulici SNP čp.
462 ve Vimperku z důvodu její platební neschopnosti a vyzvala Moniku Hendrychovou
k vyklizení a předání výše uvedeného bytu. Nyní stanovuje termín vyklizení bytu nejpozději do
……
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 224
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 32 v ulici Mírová čp.
432 ve Vimperku mezi nájemcem P. S. a podnájemkyní V. S., trvale bytem Pod Pekárnou
čp. 590, Vimperk (dle předloženého návrhu, a to na dobu určitou s platností od
15.03.2019 do 29.02.2020 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 11.03.2019
5. Částečná úhrada nákladů na obnovu fasády domu čp. 2 v ul. Pivovarská, Vimperk
Přílohy:

- žádost M. S. ze dne 22.02.2019 s fotodokumentací

Usnesení č. 225
Rada města rozhodla poskytnout paní M. S., bytem Křesanov 27, Vimperk, dotaci ve výši
20.000 Kč z rozpočtu města Vimperk na částečnou úhradu nákladů spojených
s obnovou fasády domu čp. 2 v Pivovarské ulici ve Vimperku. Dotace bude poskytnuta
z rozpočtu odboru školství, kultury a cestovního ruchu. Žadatelka předloží závěrečné
vyúčtování nejpozději do 30.11.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 29.03.2019
6. Podání žádostí o dotace na projekty v rámci dotačního programu Jč kraje pro rok
2019
Přílohy:

- neinvestiční dotace pro JSDH Jč kraje 1. výzva - pravidla, návrh OR, e-maily
s položkovým rozpočtem SDH Hrabice, SDH Vimperk, SDH Výškovice, SDH
Bořanovice, SDH Boubská

Usnesení č. 226
Rada města souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje pro rok 2019 – Neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje pro projekt s názvem „Doplnění výzbroje
SDH Hrabice“. Finanční prostředky na zajištění vlastního podílu na realizaci projektu
má město Vimperk v případě získání dotace zajištěno v rámci rozpočtu města ve výši
min. 30 % z celkových nákladů projektu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 08.03.2019

Usnesení č. 227
Rada města souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje pro rok 2019 – Neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje pro projekt s názvem „Doplnění výzbroje
SDH Vimperk“. Finanční prostředky na zajištění vlastního podílu na realizaci projektu
má město Vimperk v případě získání dotace zajištěno v rámci rozpočtu města ve výši
min. 30 % z celkových nákladů projektu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 08.03.2019
Usnesení č. 228
Rada města souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje pro rok 2019 – Neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje pro projekt s názvem „Doplnění výzbroje
SDH Výškovice“. Finanční prostředky na zajištění vlastního podílu na realizaci projektu
má město Vimperk v případě získání dotace zajištěno v rámci rozpočtu města ve výši
min. 30 % z celkových nákladů projektu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 08.03.2019
Návrh na usnesení
Rada města souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje pro rok 2019 – Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje pro projekt s názvem „Doplnění výzbroje SDH Bořanovice“. Finanční
prostředky na zajištění vlastního podílu na realizaci projektu má město Vimperk v případě
získání dotace zajištěno v rámci rozpočtu města ve výši min. 30 % z celkových nákladů
projektu.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 229
Rada města souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje pro rok 2019 – Neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje pro projekt s názvem „Doplnění výzbroje
SDH Boubská“. Finanční prostředky na zajištění vlastního podílu na realizaci projektu
má město Vimperk v případě získání dotace zajištěno v rámci rozpočtu města ve výši
min. 30 % z celkových nákladů projektu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 08.03.2019

7. Návrh dodatku č. 2 Ceníku za stání motorových vozidel na místních komunikacích dle
předloženého návrhu
Přílohy:

- návrh Ing. Petráška, návrh dodatku č. 2

Usnesení č. 230
Rada města schvaluje dodatek č. 2 Ceníku za stání motorových vozidel na místních
komunikacích dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, MěP, termín do 15.03.2019
8. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) návrh dodatku č. 2 ke smlouvě na akci „Vimperk, areál U Sloupů, napojení na městskou
kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“, příloha dodatku, záznam o předběžné řídící
kontrole (cena 1.276.550 Kč vč. DPH)
b) zakázka „Okružní silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku – Fišerka“ – výkon technického
dozoru stavebníka (TDS), cena 67.881 vč. DPH a koordinátora BOPZ (KOO BOZP), cena
14.762 Kč vč. DPH a příkazní smlouvy, záznam o předběžné řídící kontrole, návrh příkazní
smlouvy na výkon KOO BOZP, záznam o předběžné řídící kontrole
Usnesení č. 231
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka
na akci „Vimperk, areál U Sloupů, napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť- II.
etapa“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a společností EKOEKO s. r. o.
projektová a inženýrská kancelář, Senovážné náměstí 1, České Budějovice dle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 21.03.2019
Usnesení č. 232
Rada města rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem
„Výkon funkce technického dozoru stavebníka – Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí
1. máje ve Vimperku - Fišerka“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, účastníku zadávacího řízení
společnosti INBEST spol. s r. o., Rudolfovská 34, České Budějovice, který podal
nejvýhodnější nabídku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2019

Usnesení č. 233
Rada města rozhodla uzavřít příkazní smlouvu, jejímž předmětem je veřejná zakázka na
služby s názvem „Výkon funkce technického dozoru stavebníka – Okružní křižovatka
silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka“, mezi městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, Vimperk a společností INBEST spol. s r. o., Rudolfovská 34, České
Budějovice, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2019
Usnesení č. 234
Rada města rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem
„Výkon koordinátora BOZP – Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku
- Fišerka“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, účastníku zadávacího řízení společnosti Tepis s. r. o.,
Lidická 178/45, České Budějovice, který podal nejvýhodnější nabídku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2019
Usnesení č. 235
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, jejímž předmětem je veřejná zakázka na služby s názvem
„Výkon koordinátora BOZP – Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku
- Fišerka“, mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a společností Tepis
s. r. o., Lidická 178/45, České Budějovice, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2019
9. Vypsání výběrového řízení na pozici městského architekta
Přílohy:

- návrh S a Ing. Samka, podmínky VŘ, státu městského architekta

Usnesení č. 236
Rada města rozhodla vypsat výběrové řízení na pozici městského architekta – externího
konzultanta v souladu a za podmínek uvedených v návrhu výběrového řízení. Výběrové
řízení bude vyhlášeno v období od 29.03.2019 do 10.05.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ - personální, termín do 31.03.2019

10. Žádosti o přidělení individuální dotace
Přílohy:
a) žádost TJ Šumavan Vimperk z. s. čj. MUVPK-KS 7035/19 ze dne 27.02.2019 na
uspořádání 18. ročníku „O zlatou vánočku“
b) žádost Okresního sdružení ČUS Prachatice, z. s. čj. MUVPK-KS 6310/19 ze dne
21.02.2019 na uspořádání akce Sportovec okresu Prachatice za rok 2018
c) žádost Rady rodičů při Všeobecném a sportovním gymnáziu Vimperk čj. MUVPK-KS
3492/19 ze dne 30.01.2019 na účast na akci Festa academica Praha – festival pěveckých
sborů 2019
d) žádost Bike Klubu Vimperk, z. s. čj. MUVPK-KS 4888/19 ze dne 11.02.2019 na
uspořádání Velké ceny Vimperka MRB XCO – přebor Jč kraje MTB XCO
e) žádost Kynologického klubu Vimperk – ZKO 116 čj. MUVPK-KS 6363/19 ze dne
21.02.2019 na pořádání kynologických závodů a zkoušek
Usnesení č. 237
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 5.000 Kč TJ Šumavan Vimperk, z. s., 1. máje
321/25, Vimperk, na úhradu nákladů při pořádání 18. ročníku turnaje „O zlatou vánočku“
ve stolním tenisu, který se bude konat v prosinci 2019 ve Vimperku. Dotace bude
poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do
30.12.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 10.03.2019
Usnesení č. 238
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 20.000 Kč Okresnímu sdružení ČUS
Prachatice, z. s., U Stadionu 270, Prachatice, na úhradu nákladů při pořádání
slavnostního večera vyhlášení nejlepších sportovců, sportovních kolektivů a osobností,
který se bude konat dne 18.03.2019 ve Vimperku. Dotace bude poskytnuta z kapitoly
rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.04.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 10.03.2019
Usnesení č. 239
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 15.000 Kč Radě rodičů při Všeobecném a
sportovním gymnáziu Vimperk, Pivovarská 69, Vimperk, na úhradu nákladů na aktivní
účast pěveckého sboru Canto na vystoupení na Národní třídě v Praze při příležitosti
připomínky událostí ze 17. listopadu 1939 a 1989. Dotace bude poskytnuta z kapitoly
rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.12.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 10.03.2019

Samek P. – ohlásil střet zájmu
Usnesení č. 240
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 15.000 Kč Bike Klubu Vimperk, z. s., Zdíkov
330, Zdíkov, na úhradu nákladů při pořádání závodů Velké ceny Vimperka MTB XCO,
Přeboru Jihočeského kraje MTB XCO, které se budou konat v 14.04.2019 na Vodníku.
Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování dotace do 31.05.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 10.03.2019
Usnesení č. 241
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 6.000 Kč spolku Kynologický klub Vimperk
– ZKO 116, Miřetice 28, Vacov na úhradu nákladů při pořádání závodů, které se konají
v průběhu roku 2019. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města
požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.11.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 10.03.2019
11. Různé
R1) Informace – jednání s Ing. Králem týkající se vyhodnocení zasněžovací sezóny na
Vodníku a dalšího rozvoje areálu Vodník. Další informace o pokračování oprav sportovně
rekreačního areálu a plaveckého areálu – bez usnesení.
Zapsala:
Starosta:
Člen rady:

Bc. Renata Samohejlová
Ing. Jaroslava Martanová
Ing. Petr Samek

