Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 06.05.2019
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Petr
Samek
JUDr. Tomáš Samek
Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Renata Lešková, referentka odboru ŠK
Ing. Petr Zeman, zástupce společnosti E.ON
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola usnesení
Bytové záležitosti
Pozemky
Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Záležitosti odboru investic a údržby
Žádosti o poskytnutí individuální dotace
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 30.04.2019

2. Bytové záležitosti
Přílohy:

a) žádost R. A. ze dne 25.04.2019 o prodloužení NS k bytu č. 13 v ul. Luční čp.
499, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost M. F. ze dne 15.04.2019 o prodloužení NS k bytu č. 22 v ul. SNP č.
462, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost H. V. ze dne 23.04.2019 o uzavení nové NS k bytu č. 13 v ul. Mírová
čp. 431, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost B. T. ze dne 08.04.2019 o prodloužení NS k bytu č. 14 v ul. Mírová
čp. 427, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB

Usnesení č. 401
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 13 v ulici Luční čp. 499 ve
Vimperku s R. A., trvale bytem tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 13.05.2019 do
30.11.2019. 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 13.05.2019
Usnesení č. 402
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 22 v ulici SNP čp. 462 ve
Vimperku s M. F., trvale bytem tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 13.05.2019 do
30.04.2020. 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 13.05.2019
Usnesení č. 403
Rada města rozhodla žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v ulici Mírová čp.
431 ve Vimperku s H. V. nevyhovět z důvodu špatné platební morálky uživatelky bytu
(opakujících se dluhů na bytě). Dojde-li k prodlení byť jednoho bezdůvodného
obohacení ve výši nájemného, podá město Vimperk návrh na vyklizení výše uvedeného
bytu k soudu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.05.2019
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 13 v ulici Mírová čp. 431 ve Vimperku
s H. V., trvale bytem tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 13.05.2019 do…... Nájemné
je stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Nehlasovalo se.

Usnesení č. 404
Rada města rozhodla žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14 v ulici Mírová
čp. 427 ve Vimperku s B. T., nevyhovět z důvodu špatné platební morálky uživatelky
bytu (opakujících se dluhů na bytě). Dojde-li k prodlení byť jednoho bezdůvodného
obohacení ve výši nájemného, podá město Vimperk návrh na vyklizení výše uvedeného
bytu k soudu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.05.2019
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 14 v ulici Mírová čp. 427 ve Vimperku
s B. T., trvale bytem tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 13.05.2019 do ….. Nájemné
je stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Nehlasovalo se.

3. Pozemky
Přílohy:

a) e-mailová žádost společnosti Reno Šumava a. s. ze dne 29.04.2019 o
vyjádření k uzavírce pro dopravu a k vedení objízdné trasy v důsledku opravy
silnice II/145 v průtahu obce Zdíkovec, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
b) návrh odboru HB na provedení drobné směny lesních pozemků v k. ú.
Vimperk mezi městem Vimperk a VLS Ř, s. p., snímek mapy se zákresem, kopie
GP, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB
c) žádost manž. Š. ze dne 29.04.2019 o přepis NS k pozemku pod plechovou
garáží – ukončení nájmu, nový pronájem, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
d) žádost společnosti Farma ToKu, s. r. o. ze dne 29.04.2019 o propachtování
parcely v k. ú. Křesanov, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 405
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým
návrhem úplné uzavírky pro dopravu od 13.05.2019 do 26.07.2019 a stanovené objízdné
trasy v zastavěném a správním území města v důsledku opravy (modernizace) silnice
II/145 v průtahu obce Zdíkovec, 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 10.05.2019
Usnesení č. 406
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny spoluvlastnického podílu
o velikosti ideálních 2/3 pozemků vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk,
zapsaných na listu vlastnictví č. 3228, tam označených jako parcely katastru
nemovitostí parc. č. 2418 – lesní pozemek o celkové výměře 2474 m2 a parc. č. 2419 –
lesní pozemek o celkové výměře 1309 m2 z majetku města Vimperk, za část parcely
katastru nemovitostí parc. č. 2511 – lesní pozemek oddělenou geometrickým plánem
č. 2550-33/2019 vedenou nově jako parc. č. 2511/2 o výměře 4177 m2 v k. ú. Vimperk, na
listu vlastnictví č. 25 z majetku Vojenských lesů a statků ČR, s. p., se sídlem Pod

Juliskou 1621/5, Praha 6. Cena pozemků byla stanovena znaleckým posudkem č. 005/19
ze dne 20.04.2019 vypracovaným Ing. Františkem Hrůzou jako cena v místě a čase
obvyklá, celkově částkou 58.007 Kč za spoluvlastnický podíl pozemků města a částkou
96.070 Kč za pozemek Vojenských lesů a statků ČR, s. p. Rozdíl cen směňovaných
pozemků tj. 38.063 Kč uhradí město nejpozději do 15 dnů po podpisu směnné smlouvy.
Obě strany této směny uhradí každá polovinu nákladů spojených s realizací této směny
(geometrické dělení a ocenění pozemků).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2019
Usnesení č. 407
Rada města bere na vědomí ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 819/5 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Vimperk dle uzavřené nájemní smlouvy
k pozemkové parcele ze dne 08.07.1999, využívané za účelem umístění plechové garáže,
z důvodu úmrtí nájemce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2019
Usnesení č. 408
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. 819/5 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. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2019
Usnesení č. 409
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pachtu pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro
obec Vimperk a k. ú. Křesanov, na LV č. 10001 pro město Vimperk, označeného jako
parcela katastru nemovitostí parc. č. 840 – trvalý travní porost o výměře 2633 m2, za
účelem zemědělské činnosti, sečení a sklizeň travních porostů. Pachtovní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve
výši minimálně 0,10 Kč/m2/rok tj. 263 Kč/rok.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2019

4. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

a) návrh odboru ŠK na uzavření NS k pozemku, kde bude umístěna dřevěná
socha – návrh nájemní smlouvy včetně splátkového kalendáře – odloženo do
30.06.2019
b) návrh odboru ŠK na podporu aktivizační dílny Nemocnice Vimperk a. s.
v souvislosti s aktivitami Zdravého města Vimperk – prodej hrnků

Usnesení č. 410
Rada města rozhodla podpořit prodejem hrnků s vánoční tématikou aktivizační dílnu
Nemocnice Vimperk a. s. a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu
zajištěním této akce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.05.2019

5. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na projektové práce „Vimperk, rekonstrukce
ulice 1. máje – 1. etapa“, záznam o předběžné řídící kontrole
b) návrh smlouvy o poskytnutí dotace JčK – kostel sv. Bartoloměje (55. 000 Kč)
c) žádost odboru IÚ o navýšení počtu pracovníků odboru IÚ – obsluha veřejných
toalet v parku
d) veřejné toalety v parku – zahájení provozu a stanovení poplatku za použití

Usnesení č. 411
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka
na projektové práce: „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa“ mezi městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a společností re:architekti studio s. r. o.,
Bělohorská 193/149, Břevnov, Praha dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.05.2019
Usnesení č. 412
Rada města rozhodla uzavřít s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice smlouvu o poskytnutí dotace na práce spojené s restaurováním kamenného
sanktuária v kostele sv. Bartoloměje ve Vimperku dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.05.2019
Usnesení č. 413
Rada města rozhodla navýšit počet zaměstnanců města Vimperk o jednoho pracovníka
odboru investic a údržby pro zajištění obsluhy veřejných toalet v parku s pracovní
smlouvou na dobu určitou od 01.05.2019 do 30.09.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.05.2019

Usnesení č. 414
Rada města rozhodla provozovat veřejné toalety v parku (dále jen „toalety“) bez
poplatku v termínu od 01.05.2019 do 30.09.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.05.2019

6. Žádosti o poskytnutí individuální dotace
Přílohy:

a) žádost Oblastního spolku ČČK Prachatice ze dne 24.04.2019 o přidělení
dotace na podporu a propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve, čj. MUVPKKS 13927/19, návrh S
b) žádost Oblastního spolku ČČK Prachatice ze dne 24.04.2019 o přidělení
dotace na Den branné přípravy Vimperk, čj. MUVPK-KS 13929/19, návrh S
c) žádost Rady ZŠ TGM Vimperk z. s. ze dne 29.04.2019 o přidělení dotace na
dopravu na krajském kole minikopané, čj. MUVPK-KS 14644/19, návrh S
d) žádost Rady ZŠ TGM Vimperk z. s. ze dne 29.04.2019 o přidělení dotace na
dopravu na krajské kolo v hokejbalu, čj. MUVPK-KS 14645/19, návrh S
e) žádost ZUŠ Vimperk ze dne 29.04.2019 o přidělení dotace na účast žáků
v ústředním kole soutěže ZUŠ v Liberci, čj. MUVPK-KS14776/19, návrh S
f) žádost SDH Borová Lada ze dne 16.04.2019 o přidělení dotace na 130. výročí
založení sboru, MUVPK-KS 13134/19, návrh S
g) žádost R. Harvalíka ze dne 08.02.2019 o poskytnutí dotace na činnost
pojízdné prodejny Maso Hradčany čj. MUVPK-KS 4768/19, návrh S

Usnesení č. 415
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 2.000 Kč Oblastnímu spolku Červeného
kříže, Nemocniční 204, Prachatice na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem
podpora a propagace bezpříspěvkového dárcovství krve v průběhu roku 2019. Dotace
bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování
dotace do 31.12.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 14.05.2019
Usnesení č. 416
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 2.000 Kč Oblastnímu spolku Červeného
kříže, Nemocniční 204, Prachatice na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem
Den branné přípravy Vimperk, který se bude konat dne 09.09.2019. Podmínkou přidělení
dotace je informovanost o konání akce a poskytnutí propagačních materiálů městu
Vimperk s dostatečným časovým předstihem. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady
města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 15.12.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 14.05.2019

Usnesení č. 417
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 1.500 Kč Radě ZŠ TGM Vimperk. z. s., 1. máje
268, Vimperk na úhradu nákladů spojených s dopravou na krajské kolo v minikopané,
které se uskutečnilo dne 30.04.2019 ve Strakonicích. Dotace bude poskytnuta z kapitoly
rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.06.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí P. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 14.05.2019
Usnesení č. 418
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 2.000 Kč Radě ZŠ TGM Vimperk. z. s., 1. máje
268, Vimperk na úhradu nákladů spojených s dopravou na krajské kolo v hokejbalu,
které se uskutečnilo dne 03.05.2019 v Blatné. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady
města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.06.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí P. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 14.05.2019
Usnesení č. 419
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 10.000 Kč ZUŠ Vimperk, Nerudova 297,
Vimperk na úhradu nákladů spojených s dopravou na ústřední kolo soutěže ZUŠ
v komorní hře ve dnech 26.04.2019 – 15.05.2019 v Liberci. 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 14.05.2019
Usnesení č. 420
Rada města rozhodla neposkytnout finanční dotaci SDH Borová Lada na pořízení
praporu v rámci oslav 130. výročí jejího založení.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 14.05.2019
Usnesení č. 421
Rada města rozhodla neposkytnout finanční dotaci na činnost pojízdné prodejny Maso
Hradčany pro rok 2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 14.05.2019

7. Různé
R1) Informace - rada města byla seznámena s materiály, které budou předloženy k
projednání na zasedání ZM 20.05.2019 (odbor VÚP, FO, HB, MěP, KS).
R2) Zápis z jednání výboru pro rozvoj města
Přílohy:
- zápis č. 2/VRM/2019 ze dne 05.04.2019, návrh sekretáře VRM
Bez usnesení.
R3) Umístění informačních tabulí
Přílohy:

- žádost Mysliveckého spolku ŠUMAVA Vimperk ze dne 17.04.2019, snímek
mapy se zákresem, foto informační tabule, návrh odboru HB

Usnesení č. 422
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 1623, parc.
č. 1884/2 v k. ú. Vimperk a parc. č. 922, parc. č. 946/1 v k. ú. Křesanov souhlasí dle
předloženého návrhu s umístěním informačních tabulí s mysliveckou informační
a výchovnou tématikou na těchto pozemcích města za předpokladu, že po dokončení
instalace těchto tabulí budou pozemky města uklizeny, tj. veškerý zbytkový materiál
bude z pozemků odstraněn a umístění tabulí bude projednáno s odborem výstavby
a územního plánování (stavební úřad). Souhlas je vydáván Mysliveckému spolku
Šumava Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.05.2019
R4) Informace - poděkování za poskytnutí dotace pro pěvecký sbor CANTO – dopis
Všeobeckého a sportovního gymnázia Vimperk ze dne 12.04.2019 čj. MUVPK-KS 12792/19 –
bez usnesení.
R5) Zápis z jednání dopravní komise
Přílohy:

- zápis ze dne 22.01.2019 – bod č. 6 (parkoviště pod ZŠ Smetanova – režim
parkování)
Bez usnesení, bude znovu projednáno na DK 07.05.2019.
R6) Souhlas se zahraniční pracovní cestou
Přílohy:

- pozvánka Jč kraje čj. MUVPK-KS 1740/19 ze dne 16.01.2019, návrh TAJ

Usnesení č. 423
Rada města souhlasí s vysláním Ing. Jaroslavy Martanové, starostky města Vimperk na
zahraniční pracovní cestu do Rakouska ve dnech 16. – 18. května 2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Martanová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, FO, termín do 31.05.2019

R7) Žádost o vyvěšení reklamního poutače
Přílohy:

- žádost Bike klubu Vimperk z. s. ze dne 03.05.2019 o vyvěšení reklamního
poutače, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 424
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 466 k. ú.
Vimperk souhlasí dle předloženého návrhu s umístěním reklamního poutače
s informací o konání sportovní akce – Český pohár v závodech horských kol na Zadově
na plotu bývalé lesnické školy umístěného na výše uvedeném pozemku a to v období
od 10.05.2019 do 03.06.2019. Souhlas je vydáván Bike klubu Vimperk z. s. se sídlem
Zdíkov 330, Zdíkov.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.05.2019
R8) Informace – jednání s Ing. Zemanem o aktuálním trendu vývoje cen elektřiny a zemního
plynu na roky 2020 – 2021 – bez usnesení.

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Petr Samek

