Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 17.06.2019
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. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Mgr. et Mgr. Adéla Jiříková, vedoucí odboru ŠK
Bc. Kristýna Samková, vedoucí OR

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti finančního odboru
3. Záležitosti odboru investic a údržby
4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
5. Pozemky
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
7. Záležitosti odboru rozvoje
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 10.06.2019

2. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:

a) návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2019
b) návrh Univerzální smlouvy o předávání hotovosti v obalech

Usnesení č. 540
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši 64.733,-- Kč (RO č. 27),
- změna ve výdajích rozpočtu ve výši 60.000,-- Kč (RO č. 28).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 01.07.2019
Usnesení č. 541
Rada města rozhodla uzavřít Univerzální smlouvu o předávání hotovosti v obalech se
společností Komerční banka, a. s., Praha 1, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.06.2019
3. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Vimperk, Pravětín
odkanalizování místní části – projektové práce“ – prodloužení termínu

Usnesení č. 542
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je
zakázka na akci: „Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části – projektové práce“
mezi městem Vimperk a společností Sweco Hydroprojekt a. s, Praha 4, dle předloženého
návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 03.07.2019
4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:

a) žádost L. RR. ze dne 03.06.2019 o prodloužení NS k bytu č. 6 v ul.
Čelakovského čp. 400, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost odboru ŽP ze dne 05.06.2019 o přidělení garáže č. 9 bloku D v ul.
Nad Stadionem čp. 199, Vimperk za účelem zřízení skladu

Usnesení č. 543
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 6 v ulici Čelakovského
čp. 400 ve Vimperku s L. R., trvale bytem tamtéž, do 30.06.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.06.2019

Usnesení č. 544
Rada města navrhuje České poště, s. p., Praha 1, ukončení nájmu části prostor č. 341 –
garáže č. 9 v bloku D v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku o výměře 33,40 m2,
dohodou, ke dni 30.06.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.06.2019
5. Pozemky
Přílohy:

a) žádost E. E. ze dne 12.06.2019 o souhlas s umístěním reklamního poutače
s informací o konání kulturní akce ve Zdíkově, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
b) kopie zveřejněného záměru č. 21/12/2019, návrh pachtovní smlouvy, snímek
mapy se zákresem, e-mailový souhlas Z. K. s podmínkami ze dne 16.06.2019,
návrh odboru HB

Usnesení č. 545
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 645/13 k. ú.
Vimperk souhlasí dle předloženého návrhu s umístěním reklamního poutače
s informací o konání kulturní akce Šumavování aneb “můj šálek divočiny“ ve Zdíkově
na plotu městského koupaliště ve Vimperku na výše uvedeném pozemku a to v období
od 01.07.2019 do 28.07.2019. Souhlas je vydáván H. E., bytem Jihlavská 426/40, Praha
4.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2019
Usnesení č. 546
Rada města rozhodla propachtovat panu Z. K., bytem Korkusova Huť 13, Vimperk část
pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Solná Lhota, na LV č. 10001
pro město Vimperk, označeného jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 425/30 –
trvalý travní porost o výměře části 150 m2, za účelem údržby, trávení volného času a
zahrádkaření. Pachtovní smlouva bude uzavřena od 01.07.2019 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 2 Kč/m2/rok. Rada města
pověřuje starostku města podpisem pachtovní smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.07.2019

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

a) zápis z jednání kulturní komise č. 03/2019 dne 10.06.2019 s návrhy na
přidělení individuálních dotací
b) zpřístupnění památkově chráněných objektů v majetku města Vimperk
v rámci Dnů evropského kulturního dědictví

Usnesení č. 547
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 10.06.2019 a
rozhodla přidělit individuální dotace z rozpočtu města Vimperk takto:
• 30.000 Kč spolku Stifterův pošumavský železniční spolek, v zastoupení pana V.
Š., na úhradu nákladů souvisejících se Silvestrovskými jízdami zvláštních vlaků
2019,
• 5.000 Kč Osadnímu výboru Lipka, v zastoupení paní Blanky Kramářové, na
náklady spojené s organizací Mezinárodního dne dětí na Lipce,
• 15.000 Kč spolku Vimpersko, z. s., v zastoupení paní V. V., na úhradu nákladů
spojených s organizací akce Pohodová neděle,
• 19.000 Kč spolku Muzejní spolek vimperského panství, v zastoupení pana L. Č.,
na úhradu nákladů spojených s výstavou „Architektonický a urbanistický vývoj
města Vimperk“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.06.2019
Usnesení č. 548
Rada města souhlasí s možností bezplatného zpřístupnění památkově chráněných
objektů v majetku města Vimperk pro veřejnost ve dnech 14.09.2019 a 15.09.2019
v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 13.09.2019
7. Záležitosti odboru rozvoje
Přílohy:
a) návrh smluv o poskytnutí dotací - oznámení o poskytnutí dotace Doplnění
výzbroje SDH Boubská, smlouva - Doplnění výzbroje SDH Boubská, oznámení
o poskytnutí dotace Doplnění výzbroje SDH Výškovice, smlouva - Doplnění
výzbroje SDH Výškovice, oznámení o poskytnutí dotace Doplnění výzbroje
SDH Hrabice, smlouva - Doplnění výzbroje SDH Hrabice, oznámení o
poskytnutí dotace Mobilní rozhlas, smlouva – Mobilní rozhlas, oznámení o
poskytnutí dotace Zpracování projektové dokumentace na rozšíření regionální
sítě cyklotras a cyklostezek v okolí Vimperka, smlouva - Zpracování projektové
dokumentace na rozšíření regionální sítě cyklotras a cyklostezek v okolí
Vimperka
b) schválení podání žádosti o podporu pro projekt „Kvalitní úřad, spokojený
občan“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost – pracovní verze žádosti
31x A4, výzva k předkládání žádostí o podporu 12x A4
Usnesení č. 549
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1952/19
z dotačního programu Jihočeského kraje - Neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, k projektu „Doplnění výzbroje SDH
Boubská“ dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor OR, termín do 30.06.2019

Usnesení č. 550
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1954/19 z
dotačního programu Jihočeského kraje - Neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, k projektu „Doplnění výzbroje SDH
Výškovice“ dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor OR, termín do 30.06.2019
Usnesení č. 551
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1883/19 z
dotačního programu Jihočeského kraje - Neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, k projektu „Doplnění výzbroje SDH
Hrabice“ dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor OR, termín do 30.06.2019
Usnesení č. 552
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1838/19 z
dotačního programu Jihočeského kraje – Podpora chytrých měst a obcí, 1. výzva pro
rok 2019, k projektu „Mobilní rozhlas“ dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor OR, termín do 30.06.2019
Usnesení č. 553
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/984/19 z
dotačního programu Jihočeského kraje – Podpora cyklistiky a cyklodopravy, k projektu
„Zpracování projektové dokumentace na rozšíření regionální sítě cyklotras a
cyklostezek v okolí Vimperka“ dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor OR, termín do 30.06.2019
Usnesení č. 554
Rada města schvaluje podání Žádosti o podporu v rámci Operačního programu
Zaměstnanost na projekt „Kvalitní úřad, spokojený občan“ a pověřuje odbor rozvoje
zajištěním podání této žádosti.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor OR, termín do 21.06.2019

8. Různé
R1) Analýza Programu rozvoje města Vimperk na období 2016 – 2022
Přílohy:

- návrh OR, bez usnesení

R2) Návrh smlouvy o zřízení služby Energie 24
Přílohy:
- návrh smlouvy o zřízení smlouvy, návrh TAJ
Usnesení č. 555
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení služby Energie24 se společností E.ON
Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, dle předloženého návrhu
a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.07.2019
R3) Návrh na zrušení usnesení RM ze dne 12.11.2001
Přílohy:

- návrh Petráška

Usnesení č. 556
Rada města ruší své usnesení č. 915 ze dne 12.11.2001.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 30.06.2019

Datum vyhotovení zápisu: 17.06.2019
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová, Petra Láchová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Mgr. Zdeněk Kuncl

