Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.06.2019
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. Ondřej Dostál, majitel pozemku v lokalitě N
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Eliška Gregorová, referentka OR
Mgr. et Mgr. Adéla Jiříková, vedoucí odboru ŠK
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru finančního
3. Záležitosti odboru rozvoje
4. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
5. Pověření k soudu ve věci jmenování a odvolání opatrovníka
6. Bytové záležitosti
7. Pozemky
8. Záležitosti odboru investic a údržby
9. Žádosti o přidělení dotace
10. Různé

Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek).
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 05.06.2019

2. Záležitosti odboru finančního
Přílohy:

- návrh rozpočtových opatření

Usnesení č. 523
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši 347.889,-- Kč (RO č. 23),
- změna ve výdajích rozpočtu ve výši 13.690,-- Kč (RO č. 24).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 24.06.2019
3. Záležitosti odboru rozvoje
Přílohy:

a) návrh podání žádostí o dotace na projekty v rámci dotačního programu MV
a GŘ HZS ČR pro rok 2020, výzvy JSDH_V2_2020 na pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDHO Vimperk a JSDHO Hrabice, pravidla
účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí

Usnesení č. 524
Rada města souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí dotace Ministerstvem vnitra a
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2020
v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí, výzva JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního
automobilu, pro projekt s názvem „Vimperk – pořízení nového dopravního automobilu“
pro JSDHO Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 14.06.2019
Usnesení č. 525
Rada města schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace Ministerstvem vnitra a
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2020 v
rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných
hasičů obcí, výzva JSDH_V1_2020 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové
stříkačky pro projekt s názvem „Hrabice – pořízení nebo rekonstrukce cisternové
automobilové stříkačky“ pro JSDHO Hrabice.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 14.06.2019

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

- návrh odměn pro ředitele základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem
je město Vimperk

Usnesení č. 526
Rada města souhlasí s předloženým návrhem finančních odměn pro ředitele základních
a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Vimperk, a ukládá odboru školství,
kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.06.2019
5. Pověření k soudu ve věci jmenování a odvolání opatrovníka
Přílohy:

- pověření M. Kunešové, DiS. k účasti u soudního jednání a k činnostem
související se změnou opatrovníka Z. M. - pověření k soudnímu jednání,
usnesení Okresního soudu v Prachaticích, písemný podnět BH-Nemocnice
Vimperk, a. s.

Usnesení č. 527
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 Z. M., nar. 30.08.1979, t. č. BH-Nemocnice Vimperk a. s. Rada města
pověřuje starostku vydáním pověření pro jmenovanou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 18.06.2019
6. Bytové záležitosti
Přílohy:

a) žádost J. P. ze dne 23.05.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 23,
v ul. K. Weise čp. 398 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost D. Š. ze dne 20.05.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 23
v ul. Mírová čp. 434 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost S. B. ze dne 30.05.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17
v ul. Sklářská čp. 399 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB

Usnesení č. 528
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 23 v ulici Karla Weise
čp. 398 ve Vimperku s J. P., trvale bytem tamtéž, do 30.06.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.06.2019
Usnesení č. 529
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 23 v ulici Mírová čp. 434
ve Vimperku s D. Š., trvale bytem tamtéž, do 30.06.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.06.2019

Usnesení č. 530
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 17 v ulici Sklářská čp.
399 ve Vimperku se S. B., trvale bytem tamtéž, do 30.06.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.06.2019
7. Pozemky
Přílohy:

a) žádost spol. Reno Šumava, a. s. ze dne 03.06.2019 o stanovisko města
Vimperk k úplné uzavírce komunikace a k vedení objízdné trasy v důsledku
modernizace silnic II/144 a II/145 v průtahu města Husinec, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
b) pacht části pozemků parc. č. 422 a parc. č. 424 v k. ú. Vimperk u domu čp.
144 v ulici 1. máje za účelem zahrádkaření – žádost T. K. ze dne 29.05.2019,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) souhlas se záměrem stavby „STL plynovodní propoj Vimperk – ul. Sklářská“
– žádost J. V. ze dne 04.06.2019, návrh budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene, snímek mapy se zákresem, podmínky města, návrh odboru HB

Usnesení č. 531
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým
návrhem úplné uzavírky pro automobilovou dopravu a k vedení objízdné trasy
v zastavěném a správním území města v důsledku modernizace silnic II/144 a II/145
v průtahu města Husinec v období od 24.06.2019 – 30.10.2019, zaslaným společností
Reno Šumava a. s., se sídlem Pražská 326, Vlachovo Březí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.06.2019
Usnesení č. 532
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pachtu části pozemků zapsaných 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, označených jako parcely
katastru nemovitostí parc. č. 422 – zahrada a parc. č. 424 – zahrada o výměře částí 600
m2, za účelem údržby, trávení volného času a zahrádkaření. Pachtovní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 2
Kč/m2/rok. Pozemek bude propachtován nájemci bytu č. 2 v čp. 144 v ulici 1. máje.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.06.2019

Usnesení č. 533
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. 1060002141/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního vedení plynovodu v rámci
stavby „STL plynovodní propoj Vimperk – ul. Sklářská“ v pozemcích ve vlastnictví
města Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk na LV č. 10001,
vedených jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 836/7, parc. č. 836/48, parc. č. 936/2,
parc. č. 936/9, parc. č. 936/10, parc. č. 979/1, parc. č. 980/2, parc. č. 980/10 a parc.
č. 2640/17 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 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.06.2019
8. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

- akce „MěKS Vimperk – oprava fasády, zpevněné plochy a schodiště“ – výběr
dodavatele – návrh smlouvy o dílo, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek,
záznam o předběžné řídící kontrole

Usnesení č. 534
Rada města na základě předložené zprávy hodnotící komise o posouzení a vyhodnocení
došlých nabídek rozhodla zadat stavební zakázku „MěKS Vimperk – oprava fasády,
zpevněné plochy a schodiště“ Pavlu Tisoňovi, Libínské Sedlo 5, 383 01 Prachatice, který
podal nejvýhodnější nabídku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2019
Usnesení č. 535
Rada města na základě výsledku zadávacího řízení rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na
stavební zakázku „MěKS Vimperk – oprava fasády, zpevněné plochy a schodiště“ s
Pavlem Tisoněm, Libínské Sedlo 5, 383 01 Prachatice, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2019

9. Žádosti o přidělení dotace
Přílohy:

a) žádost Českého svazu včelařů z. s. ze dne 29.05.2019 o přidělení dotace na
částečnou úhradu léčiv
b) žádost ZŠ Vimperk, Smetanova ze dne 28.05.2019 o přidělení dotace na
úhradu nákladů spojených s účastí žáků školy v krajských kolech sport. soutěží

Usnesení č. 536
Rada města Vimperk rozhodla přidělit dotaci ve výši 5 000 Kč Českému svazu včelařů
z. s., ZO Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, na částečnou úhradu nákladů
spojených s nákupem léčiv pro včelstva. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města.
Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.12.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 15.06.2019

Usnesení č. 537
Rada města Vimperk rozhodla přidělit dotaci ve výši 9.000 Kč ZŠ Vimperk, Smetanova
405, 385 01 Vimperk, na úhradu nákladů spojených s reprezentací a účastí žáků školy
v krajských kolech sportovních soutěží – finále florbalu konané dne 23.01.2019
v Sezimovo Ústí, krajské kolo v hokejbalu konané dne 02.05.2019 v Blatné, krajské
finále OVOV konané dne 15.05.2019 v Táboře a krajské finále ve fotbalu Mc Donald Cup
konané dne 21.05.2019 v Písku. Dotace bude přidělena z kapitoly rady města. Rada
města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.06.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí T. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 15.06.2019
10. Různé
R1) Informace – Rada města byla seznámena s materiály, které budou předloženy k
projednání na zasedání ZM 24.06.2019 (odbor VÚP, HB, OR, FO).
R2) Jednání s Ing. O. D. a Ing. Kalousem o možnosti odkoupení 2 pozemků, parc. č.
1824/3 a parc. č. 1824/4, které jsou ve vlastnictví Ing. Dostála a jsou určeny k zástavbě
v lokalitě Na Kalvárii. Navržená cena městem Vimperk je 250 Kč/m2. Majitel pozemků
s cenou souhlasí. Ing. Kalous připraví podklady potřebné k odkoupení do konce června
2019 – bez usnesení
R3) Zapojení města Vimperk do projektu Taxík Maxík (projekt pro seniory a
handicapované osoby) a výběr vozidla pro tuto službu
Přílohy:

- ústní návrh Petráška

Usnesení č. 538
Rada města schvaluje zapojení města Vimperk do projektu Taxík Maxík Charty 77.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 31.12.2019

Usnesení č. 539
Rada města rozhodla požádat o vozidlo Ford Transit Tourneo Custom Kombi M1, verze
L1 – 9 míst – dieselové provedení v rámci projektu Taxík Maxík.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 31.12.2019

Zapsala:

Petra Láchová

Starostka:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Bohumil Petrášek

