Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.05.2019
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. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Stanislav Hlava, jednatel MěL Vimperk, s. r. o.
Marie Hubáčková, účetní MěL Vimperk, s. r. o.
Ing. Vladislav Oliwa, KO

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Pozemky
4. Pověření k soudu ve věci prodloužení omezení svéprávnosti a opatrovnictví
5. Návrh darovací smlouvy o poskytnutí daru pro účely 18. ročníku Filmového festivalu
NaturVision 2019
6. Záležitosti odboru investic a údržby
7. Zápis z jednání osadního výboru Bořanovice ze dne 03.04.2019
8. Zpráva o výsledku hospodaření společnosti Městské lesy Vimperk, s. r. o. a návrh na
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
9. 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 06.05.2019

2. Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 425
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
- změna v objemu rozpočtu ve výši 76.247,72 (RO č. 16).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.05.2019
3. Pozemky
Přílohy:
a) žádost společnosti GEFOS inženýring, s. r. o. ze dne 02.05.2019, návrh smlouvy o zřízení
VB na stavbu „Bořanovice samoty, zahuštění TS“, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
b) žádost společnosti VOLTCOM, spol. s r. o. ze dne 07.05.2019 – souhlas se záměrem stavby
„Vimperk rozvodna – kabelové vývody VN“ v k. ú. Boubská, návrh budoucí
smlouvy o zřízení VB, snímek mapy se zákresem, oznámení o realizaci úprav
na stávajících energetickém zařízení distribuční soustavy, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
c) žádost společnosti VOLTCOM, spol. s r. o. ze dne 07.05.2019 – souhlas se záměrem stavby
Vimperk Rozvodna – kabelové vývody VN“ v k. ú. Pravětín, návrh budoucí
smlouvy o zřízení VB, snímek mapy se zákresem, oznámení o realizaci úprav
na stávajících energetickém zařízení distribuční soustavy, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
d) žádost spolku Junák – český skaut, Praha 7 ze dne 06.05.2019 o povolení skautského
stanového tábora v k. ú. Vimperk – lokalita Na Radosti, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
e) žádost spolku Junák – český skaut, Praha 7 ze dne 07.05.2019 o povolení skautského
stanového tábora v k. ú. Vimperk – lokalita Na Radosti, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
f) žádost Ing. B. P. ze dne 09.05.2019 o povolení umístění předvolebního poutače k volbám
do EP na zábradlí u kruhové křižovatky ve Vimperku, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 426
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků rozhodla uzavřít se
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jako stranou oprávněnou, dle předloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného břemene
č. PI-014330054005/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
zemního kabelového vedení NN, kabelové skříně a uzemnění v rámci stavby
„Bořanovice samoty, zahuštění TS“ v pozemcích města Vimperk, parcel katastru
nemovitostí parc. č. 783 a parc. č. 786/5 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk
a k. ú. Bořanovice u Vimperka na LV č. 10001, podle přiloženého geometrického plánu
č. 96-215/2019. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za dohodnutou jednorázovou
úplatu ve výši 6.100 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 31.05.2019
Usnesení č. 427
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. 1040015855/006 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení VN
s telekomunikačním vedením a nadzemní vedení VN v rámci stavby „Vimperk Rozvodna
– kabelové vývody VN“ 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. 895/161, parc. č. 902/2 a parc. č. 950/3 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 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2019
Usnesení č. 428
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. 1040015855/014 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení VN
s telekomunikačním vedením a uzemnění v rámci stavby „Vimperk Rozvodna –
kabelové vývody VN“ v pozemku ve vlastnictví města Vimperk zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Pravětín na LV č. 10001, vedeného jako
parcela katastru nemovitostí parc. č. 527/4 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 (chybí Samek T.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2019

Usnesení č. 429
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka parcel katastru nemovitostí parc.
č. 2451/1 a parc. č. 2452/1 v k.ú. Vimperk souhlasí s tím, aby tyto pozemky byly využity
pro skautský stanový tábor v období od 01.07.2019 do 14.07.2019 za předpokladu, že
nedojde k poškození těchto a okolních pozemků a nebude změněn jejich současný stav.
Vydání souhlasu je podmíněno souhlasem orgánů státní správy, především ochrany
přírody a krajiny tj. Správy CHKO Šumava. Souhlas je vydáván spolku Junák - Český
skaut, středisko Bílý Albatros Praha, z. s., se sídlem Haškova 629/7, Praha – Holešovice.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2019
Usnesení č. 430
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka parcely katastru nemovitostí parc.
č. 2459/1 v k. ú. Vimperk souhlasí s tím, aby tento pozemek byl využit pro skautský
stanový tábor v období od 29.06.2019 do 20.07.2019 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 CHKO Šumava. Souhlas je vydáván spolku Junák – Český skaut,
středisko Bílý Albatros Praha, z. s., se sídlem Haškova 629/7, Praha – Holešovice.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2019
Ing. Petrášek, Ing. Martanová – ohlásili střet zájmu
Usnesení č. 431
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 981/38 k. ú.
Vimperk souhlasí dle předloženého návrhu s umístěním předvolebního poutače
k volbám do Evropského parlamentu na zábradlí u kruhové křižovatky ve Vimperku
umístěného na výše uvedeném pozemku a to v období od 14.05.2019 do 25.05.2019.
Souhlas je vydáván Ing. B. P., Brantlova 537, Vimperk.
Pro 3, proti 0, zdržel se 2 (Petrášek, Martanová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.05.2019
4. Pověření k soudu ve věci prodloužení omezení svéprávnosti a opatrovnictví
Přílohy:

- návrh odboru SV, dopis Okresního soudu v Prachaticích ze dne 25.04.2019

Usnesení č. 432
Rada města pověřuje pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví Michaelu
Kunešovou, DiS. k účasti u soudního jednání a k činnostem, které souvisejí se změnou
opatrovníka paní E. K., nar. 02.06.1989, bytem B. Němcové 105, Vimperk. Rada města
pověřuje starostku města vydáním pověření pro jmenovanou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 14.05.2019

5. Návrh darovací smlouvy o poskytnutí daru pro účely 18. ročníku Filmového festivalu
NaturVision 2019
Přílohy:

- návrh odboru ŠK, návrh darovací smlouvy (15.000 Kč)

Usnesení č. 433
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a společností GW
JIHOTRANS a. s. na poskytnutí daru pro účely 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 27.05.2019
6. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

- návrh smlouvy o poskytnutí dotace od Jč kraje (43.500 Kč) na práce spojené
s realizací I. etapy obnovy kaple na Sklářích

Usnesení č. 434
Rada města rozhodla uzavřít s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice smlouvu o poskytnutí dotace na práce spojené s realizací I. etapy obnovy
kaple na Sklářích dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.05.2019
7. Zápis z jednání osadního výboru Bořanovice ze dne 03.04.2019
Přílohy:
- zápis ze dne 03.04.2019, zápis ze dne 03.05.2019, návrh sekretáře OV
Bořanovice
Bez usnesení.
8. Zpráva o výsledku hospodaření společnosti Městské lesy Vimperk, s. r. o. a návrh na
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
Přílohy:

- zpráva MUPVK-KS 15172/18 ze dne 02.05.2019

Usnesení č. 435
Rada města bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2018 a rozhodla, že
město Vimperk v působnosti valné hromady jako jediný společník společnosti Městské
lesy Vimperk s. r. o., souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši
71.305,00 Kč na vrub účtu 427 – ostatní fondy a ve výši 1.342.174,05 Kč na vrub účtu
428 – nerozdělený zisk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, MěL, termín do 17.05.2019

9. Různé
R1) Jmenování komise pro výběr městského architekta
Přílohy:

- ústní návrh S

Usnesení č. 436
Rada města jmenuje komisi pro výběr na pozici městského architekta ve složení Ing.
Jaroslava Martanová, Ing. Jan Tůma MPA, Ing. Petr Samek, Ing. Václav Kokštein, Ing.
arch. Jaromír Kročák, Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D., Ing. arch. Karel Harazim, Ing.
Veronika Čermáková BBS – s hlasem poradním, bez práva hlasovacího.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, personální, termín do 23.05.2019
Zapsala:
Starosta:
Člen rady:

Bc. Renata Samohejlová
Ing. Jaroslava Martanová
JUDr. Tomáš Samek

