Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 18.03.2019
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, JUDr. Tomáš Samek, Ing. Petr
Samek
Ing. Jaroslava Martanová
Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Š. Blaschko, spolek MISSION Vimperk z. s.
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Vladislav Oliwa, KO
Mgr. et Mgr. Adéla Jiříková, vedoucí odboru ŠK

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtového opatření – rozpočet roku 2019
3. Záležitosti odboru životního prostředí
4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
5. Pozemky
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
7. Schválení účetních závěrek za rok 2018 příspěvkových organizací
8. 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 12.03.2019

2. Návrh rozpočtového opatření – rozpočet roku 2019
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 257
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
- změna v objemu rozpočtu ve výši 9.680 Kč (RO č. 10).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.03.2019
3. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:

a) návrh smlouvy o dílo na zakázku „Údržba ploch veřejné zeleně – záhony
2019“, záznam o předběžné řídící kontrole, seznam ploch veřejné zeleně
určené k údržbě
b) návrh smlouvy o dílo na zakázku Údržba travnatých ploch veřejné zeleně –
2019“, záznam o předběžné řídící kontrole, rozpis ploch a intenzit sekání dle
parcel
c) návrh dodatku č. 7 o odborné technické kontrole hřišť se společností
Prolemax s. r. o. rozšíření o Rákosníčkovo dětské hřiště, kopie smlouvy o
odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť ze dne 20.04.2004, kopie
dodatku č. 6 ze dne 12.03.2019

Usnesení č. 258
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Vimperk a společností
Městské služby Vimperk s. r. o., Steinbrenerova 6, Vimperk, jejímž předmětem je
zakázka „Údržba ploch veřejné zeleně – záhony 2019“ dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 29.03.2019
Usnesení č. 259
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi městem Vimperk a společností
Městské služby Vimperk s. r. o., Steinbrenerova 6, Vimperk, jejímž předmětem je
zakázka „Údržba travnatých ploch veřejné zeleně - 2019“ dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 29.03.2019
Usnesení č. 260
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 7 ke Smlouvě o odborné technické kontrole
hřišť mezi městem Vimperk a společností Prolemax s. r. o., Cvokařská 10, Plzeň dle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.03.2019

4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost J. Z. ze dne 06.03.2019 o prodloužení NS k bytu č 32 v ul. Luční čp. 498, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) ukončení zveřejnění záměru č. 13/07/2019, žádost Bc. Dominiky Chválové ze dne
03.03.2019, zápis z otevírání obálek ze dne 18.03.2019, návrh odboru HB
Usnesení č. 261
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 32 v ulici Luční čp. 498 ve
Vimperku s J. Z., trvale bytem tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 01.04.2019
do 31.03.2020. 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 25.03.2019
Usnesení č. 262
Rada města rozhodla pronajmout prostory sloužící k podnikání v čp. 3 v ulici 1. máje ve
Vimperku, č. prostor 307 o celkové výměře 42 m2 Dominice Chválové, Luční čp. 501,
Vimperk, za účelem zřízení ateliéru vizážistických služeb. Nájemné je stanoveno ve výši
858,28 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou s platností od 01.04.2019. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si
zajistí nájemce. Provoz bude zahájen nejpozději od 01.07.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 25.03.2019

5. Pozemky
Přílohy:
a) změna usnesení RM č. 150 ze dne 11.02.2019 – žádost společnosti Elektroinvest
Strakonice ze dne 11.03.2019, nový snímek mapy se zákresem, nový návrh budoucí
smlouvy o zřízení VB, podmínky města, návrh odboru HB
b) souhlas se záměrem stavby „Vimperk – zahr. u Volyňky, Jandová“ – žádost společnosti
Elektrostav Strakonice ze dne 11.03.2019, snímek mapy se zákresem, návrh budoucí
smlouvy o zřízení VB, podmínky města, návrh odboru HB
c) e-mailová žádost společnosti Reno Šumava, a. s. ze dne 13.03.2019 o vyjádření
k uzavírce a ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v důsledku
výstavby okružní křižovatky Fišerka 1. etapa, snímek mapy se zákresem, návrh odboru
HB
Usnesení č. 263
Rada města mění své usnesení č. 150 ze dne 11.02.2019 tak, že rozhodla uzavřít se
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
dle nového předloženého návrhu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030049728/001 povahou osobní služebnosti energetického vedení,
spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN a uzemnění v rámci stavby
„Boubská – nom, knn, p. Doležal“ 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. Boubská na LV č. 10001, vedených jako
parcely katastru nemovitostí parc. č. 168/4, parc. č. 168/6, parc. č. 931/1 a parc. č. 942/1
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 20.000 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku města
podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2019
Usnesení č. 264
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. 1030050564/002 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
s kabelovým pilířem v rámci stavby „Vimperk – zahr. u Volyňky, pí Jandová“ v pozemku
ve vlastnictví města Vimperk zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na
LV č. 10001, vedeného jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 1947/44 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. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2019

Usnesení č. 265
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým
návrhem úplné uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
v zastavěném a správním území města v důsledku výstavby okružní křižovatky Fišerka
1. etapa, zaslaného společností Reno Šumava a. s., se sídlem Pražská 326, Vlachovo
Březí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2019
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) žádost ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk ze dne 12.03.2019 o souhlas k zapracování
změn do MAP a o souhlas se zpracováním dotační žádosti na vybudování venkovní
přírodovědné učebny, 2 x cenová nabídka, návrh odboru ŠK
b) žádost L. Chmelíkové za společnosti Kompakt, s. r . o., ze dne 12.03.2019 o povolení
užití městské znaku Vimperk na připravovaných informačních
plakátech
c) žádost L. Chmelíkové za společnosti Kompakt, s. r . o., ze dne 12.03.2019 o povolení
vývěsu reklamně informačních plakátů do vchodů bytových jednotek spravovaných
MěSD, Vimperk, s. r. o., návrh odboru ŠK
d) informace - oznámení ředitele ze dne 12.03.2019 o vyhlášení ředitelského volna na ZŠ
Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice, ve dnech 24.06.2019 – 28.06.2019 z důvodu
důsledku rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů vody a odpadů v hlavním pavilónu
školy, návrh odboru ŠK – bez usnesení
e) žádost ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice ze dne 12.03.2019 o souhlas
zřizovatele s možností podat žádost a přijmout finanční prostředky z projektu OP VVV –
Šablony II, návrh odboru ŠK
f) žádost spolku MISSION Vimperk, z. s. ze dne 25.02.2019 o spolupořadatelství města u
akce Majáles Vimperk 2019, návrh odboru ŠK
Usnesení č. 266
Rada města souhlasí se zapracováním záměru o vybudování venkovní přírodovědné
učebny v Základní škole Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice do MAP.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.03.2019
Usnesení č. 267
Rada města souhlasí se zpracováním dotační žádosti na vybudování venkovní
přírodovědné učebny v Základní škole Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.03.2019
Usnesení č. 268
Rada města souhlasí s užitím znaku města Vimperk firmou Kompakt s. r. o. do
připravovaného reklamně informačního plakátu města Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.03.2019

Usnesení č. 269
Rada města rozhodla povolit firmě Kompakt, s. r. o. vyvěšení reklamně informačních
plakátů do vchodů bytových jednotek, které jsou v majetku města Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.03.2019
Usnesení č. 270
Rada města souhlasí s podáním žádosti a případným přijetím finančních prostředků
z projektu OP VVV – Šablony II Základní školou Vimperk, Smetanova 405, okres
Prachatice.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.03.2019
Usnesení č. 271
Rada města rozhodla udělit spolku MISSION Vimperk spolupořadatelství pro akci
Majáles Vimperk 2019 a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu přípravou
Smlouvy o spolupořádání kulturní akce „Majáles Vimperk 2019“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 18.05.2019
7. Schválení účetních závěrek za rok 2018 příspěvkových organizací
Přílohy:
a) účetní závěrka za rok 2018 příspěvkové organizace MŠ, Vimperk, 1. máje 180 – rozvaha
a Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2018 včetně přílohy, žádost o schválení účetní závěrky
ze dne 07.02.2019, plnění závazných ukazatelů rozpočtu, návrh na rozdělení výsledku
hospodaření, protokol účetní závěrky, návrh KO
b) účetní závěrka za rok 2018 příspěvkové organizace MŠ Vimperk, Klostermannova 365,
okres Prachatice – rozvaha a Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2018 včetně přílohy,
přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu ze dne 19.02.2019, návrh na rozdělení HV
za rok 2018 ze dne 19.02.2019, protokol účetní závěrky, návrh KO
c) účetní závěrka za rok 2018 příspěvkové organizace MěKS, Johnova 226, Vimperk, okres
Prachatice – rozvaha a Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2018 včetně přílohy, návrh na
finanční vypořádání výsledku hospodaření ze dne 28.01.2019, přehled plnění závazných
ukazatelů rozpočtu, protokol účetní závěrky, návrh KO
d) účetní závěrka za rok 2018 příspěvkové organizace ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268, okres
Prachatice – rozvaha a Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2018 včetně přílohy, přehled
plnění závazných ukazatelů rozpočtu ze dne 17.01.2019, návrh na rozdělení výsledku
hospodaření za rok 2018 ze dne 28.01.2019, protokol o schválení účetní závěrky, návrh
KO
e) účetní závěrka za rok 2018 ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice – rozvaha a
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2018 včetně přílohy, přehled plnění závazných ukazatelů
rozpočtu ze dne 21.01.2019, komentář k výkazu zisku a ztráty s návrhem rozdělení
výsledku hospodaření za rok 2018 ze dne 22.01.2019, protokol o schválení účetní
závěrky, návrh KO

Usnesení č. 272
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Vimperk,
1. máje 180, příspěvková organizace sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, MŠ 1. máje 180, termín do 29.03.2019
Usnesení č. 273
Rada města schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola,
Vimperk, 1. máje 180, příspěvková organizace za rok 2018 ve výši 74.161,11 Kč a jeho
rozdělení následovně:
- do fondu odměn (účet 411) si příspěvková organizace převede částku 20.000 Kč
- do rezervního fondu (účet 413) si převede částku 54.161,11 Kč.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, MŠ 1. máje 180, termín do 29.03.2019
Usnesení č. 274
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Vimperk,
Klostermannova 365 sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, MŠ Klostermannova 365, termín do 29.03.2019
Usnesení č 275
Rada města schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola
Vimperk, Klostermannova 365 za rok 2018 ve výši 5.360,80 Kč a jeho převod do
rezervního fondu příspěvkové organizace (účet 413).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, MŠ Klostermannova 365, termín do 29.03.2019
Usnesení č. 276
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní
středisko Vimperk, Johnova 226, Vimperk, okres Prachatice sestavenou k rozvahovému
dni 31.12.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, MěKS, termín do 29.03.2019
Usnesení č. 277
Rada města schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní
středisko Vimperk, Johnova 226, Vimperk, okres Prachatice za rok 2018 ve výši
607.080,70 Kč a jeho rozdělení následovně:
- do fondu odměn (účet 411) si příspěvková organizace převede částku 207.080,70 Kč
- do rezervního fondu (účet 413) si převede částku 400.000,00 Kč.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, MěKS, termín do 29.03.2019

Usnesení č. 278
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola T. G.
Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, ZŠ TGM, termín do 29.03.2019
Usnesení č. 279
Rada města schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola T.
G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice za rok 2018 ve výši 564.735,58 Kč a
jeho rozdělení následovně:
- do fondu odměn (účet 411) si příspěvková organizace převede částku 50.805,00 Kč
- do rezervního fondu (účet 413) si převede částku 513.930,58 Kč.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, ZŠ TGM, termín do 29.03.2019
Usnesení č. 280
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Vimperk,
Smetanova 405, okres Prachatice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, ZŠ Smetanova, termín do 29.03.2019
Usnesení č. 281
Rada města schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 ve výši 17.102,14 Kč a jeho
převod do rezervního fondu příspěvkové organizace (účet 413).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, ZŠ Smetanova, termín do 29.03.2019
8. Různé
R1) Informace – dopis A. Rűckerové MUVPK-KS 8283/19 ze dne 08.03.2019 o rezignaci na
členku RR VN – bez usnesení
R2) Návrh odboru HB na opravu tiskové chyby:
v usnesení RM č. 221 ze dne 04.03.2019 se mění č. bytu č. 30 na č. bytu 14 a čp. 430 na čp.
425.
R3) Žádost o přidělení individuální dotace
Přílohy:

- žádost spolku MISSION z. s. ze dne 06.03.2019, návrh S

Ústní jednání se Š. Blaschko o pořádání Majálesu, zajištění akce, rozpočtu atd.

Usnesení č. 282
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 30.000 Kč MISSION Vimperk z. s., 1. máje
103, Vimperk, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturní akce
Majáles Vimperk 2019. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města
požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.06.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 25.03.2019

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

JUDr. Tomáš Samek

