Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.04.2019
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
Ing. Marie Hejlková, referentka odboru ŽP
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Marcela Šebelíková, referentka odboru VÚP

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru finančního
3. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
4. Záležitosti odboru životního prostředí
5. Pozemky
6. Záležitosti odboru investic a údržby
7. Návrh smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu
ÚSVP ORP Vimperk
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 15.04.2019

2. Záležitosti odboru finančního
Přílohy:
a) návrhy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Vimperk na rok 2019 – MŠ
1. máje, MŠ Klostemannova, ZŠ TGM, ZŠ Smetanova, MěKS Vimperk
b) návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem
Vimperk na roky 2020 – 2021 - MŠ 1. máje, MŠ Klostemannova, ZŠ TGM, ZŠ Smetanova,
MěKS Vimperk
c) návrh rozpočtových opatření
Usnesení č. 369
Rada města rozhodla schválit rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem
Vimperk na rok 2019
1) Mateřská škola, Vimperk, 1. máje 180 příspěvková organizace
2) Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice
3) Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice
4) Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice
5) Městské kulturní středisko Vimperk
dle předložených návrhů.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.04.2019
Usnesení č. 370
Rada města rozhodla schválit střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací
zřízených městem Vimperk na roky 2020 - 2021
1) Mateřská škola, Vimperk, 1. máje 180 příspěvková organizace
2) Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice
3) Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice
4) Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice
5) Městské kulturní středisko Vimperk
dle předložených návrhů.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.04.2019
Usnesení č. 371
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
- změna ve výdajích rozpočtu ve výši 13.800,-- (RO č. 15).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.04.2019

3. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) návrh smlouvy o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb
b) informace – v souvislosti se zajištěním publicity projektu Cyklotrasa Volyňka, bude
alespoň jeden den v týdnu od 06.05. do 12.05.2019 vyvěšena na hlavní budově MěÚ
Vimperk vlajka EU – bez usnesení
Usnesení č. 372
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zabezpečení reklamy a poskytování
marketingových služeb se společností E.ON Česká republika, s. r. o., týkající se
prezentace a zviditelnění obchodní značky E.ON na českém trhu v rámci 18. ročníku
Filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision 2019, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 05.05.2019
4. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:
a) a) návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění sběru, odstranění odpadů
a provozování
sběrného dvora s přílohami
b) návrh smlouvy o úschově Č.:UZSVM/C/6680/2019-HPRR ve věci úschovy dvou psů
Usnesení č. 373
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění sběru, odstranění
odpadů a provozování sběrného dvora mezi provozovatelem Městské služby Vimperk,
s. r. o., se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, zastoupeným jednatelem Ing.
Janem Králem a původcem město Vimperk, se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk,
zastoupeným starostkou města Ing. Jaroslavou Martanovou, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.04.2019
Usnesení č. 374
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o úschově Č.:UZSVM/C/6680/2019-HPRR mezi
uschovatelem Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, za kterou právně jedná
JUDr. Jana Korešová, ředitelka odboru hospodaření s majetkem státu Územního
pracoviště České Budějovice, na základě pověření dle příkazu generálního ředitele číslo
6/2014 v platném znění a schovatelem město Vimperk, se sídlem Steinbrenerova 6, 385
17 Vimperk, zastoupeným starostkou města Ing. Jaroslavou Martanovou, dle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.04.2019

5. Pozemky
Přílohy:
a) opakovaná žádost J. C. ze dne 11.04.2019 o odkoupení části pozemku parc. č. 1725/12
v k. ú. Vimperk – pronajatá zahrada v Zahradní ulici – vyjádření odboru VÚP z června
2018, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) žádost spol. E.ON Distribuce ze dne 15.04.2019 o snížení ceny za zřízení věcných
břemen na stavby „Boubská – nom, knn, p. D.“ a „Bořanovice – kab. svod., p. O.“, snímek
mapy se zákresem, návrh odboru HB
Usnesení č. 375
Rada města trvá na svém usnesení č. 679 ze dne 18.06.2018, kterým rozhodla, že nebude
nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 1725/12 –
trvalý travní porost v k. ú. Vimperk v ulici Zahradní, dle předložené žádosti pana J. C. a,
ve smyslu prodeje jeho části a ponechá tento pozemek nadále ve vlastnictví města
Vimperk a v dlouhodobém pronájmu žadateli.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2019
Usnesení č. 376
Rada města rozhodla změnit svá usnesení č. 263 ze dne 11.03.2019 a č. 151 ze dne
11.02.2019 tak, že výše jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene u stavby
„Boubská – nom, knn, p. D.“ bude snížena na částku 15.000 Kč bez DPH a u stavby
„Bořanovice – kab. svod., p. O.“ bude snížena na částku 10.000 Kč bez DPH.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2019
6. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

- návrh na zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace
Vimperk, ul. Slunečná

Usnesení č. 377
Rada města rozhodla zařadit pozemní komunikaci v ulici Slunečná do kategorie místní
komunikace.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.05.2019

7. Návrh smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu
ÚSVP ORP Vimperk
Přílohy:

- návrh smluv o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu
ÚSVP ORP Vimperk

Usnesení č. 378
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem
realizace projektu ÚSVP ORP Vimperk s 6 obcemi dotčenými zpracováním díla „Územní
studie veřejných prostranství ORP Vimperk“ a na spolufinancování tohoto díla mezi
městem Vimperk a obcemi Čkyně, Horní Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, Stachy a městys
Strážný, dle předložených návrhů smluv s jednou změnou.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek, Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 30.04.2019.
8. Různé

Zapsala:

Petra Láchová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Mgr. Zdeněk Kuncl

