Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 01.07.2019
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
Mgr. et. Mgr. Adéla Jiříková, vedoucí odboru ŠK
Bc. Kristýna Samková, vedoucí OR
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru finančního
3. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví – žádosti o přidělení individuálních
dotací
4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
5. Pozemky
6. Změna v platovém výměru ředitelek mateřských škol zřizovaných městem Vimperk
7. Výběr dodavatelů na zakázky malého rozsahu realizované pro projekty z dotačního
programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019
8. Záležitosti odboru investic a údržby
9. Různé

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

RM 01.07.2019
1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 24.06.2019

2. Záležitosti odboru finančního
Přílohy:

a) návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2019
b) souhlas zřizovatele s použitím rezervního fondu na rekonstrukci venkovní
učebny – Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice

Usnesení č. 590
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 497.967 Kč (RO č. 31),
- změnu v objemu rozpočtu ve výši 260.000 Kč (RO č. 32).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 14.07.2019
Usnesení č. 591
Rada města dává souhlas Základní škole T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres
Prachatice k použití rezervního fondu ve výši 400.000 Kč na rekonstrukci venkovní
učebny.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 14.07.2019
3. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví – žádosti o přidělení individuálních
dotací
Přílohy:

a) žádost spol. Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s. čj.
MUVPK-SV 34892/18 ze dne 18.10.2018 na projekt pro zdravotně postižené
seniory, návrh smlouvy
b) žádost Svazu diabetiků ČR čj. MUVPK-SV 4436/19 ze dne 06.02.2019 na
zajištění edukačně motivačního pobytu, návrh smlouvy
c) žádost Svaz tělesně postižených v ČR, MO Vimperk čj. MUVPK-SV 7942/19
ze dne 06.03.2019 na zajištění volnočasových aktivit členů organizace, návrh
smlouvy

Usnesení č. 592
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a
zdravotnictví ve výši 5.000 Kč pro rok 2019 organizaci Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory, o. p. s., Prachatice na projekt Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory, o. p. s. Organizace se zavazuje předložit vyúčtování dotace do
31.01.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 31.07.2019
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Usnesení č. 593
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a
zdravotnictví ve výši 15.000 Kč pro Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Vimperk, na
zajištění projektu Edukačně motivační pobyt pro diabetiky v Penzionu restaurant U
Méďů, Hůrka 72, Horní Planá. Vyúčtování dotace je organizace povinna předložit
nejpozději do 31.01.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 31.07.2019
Usnesení č. 594
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a
zdravotnictví ve výši 15.000 Kč pro rok 2019 organizaci Svaz tělesně postižených v ČR,
místní organizace Vimperk na projekt Zajištění volnočasových aktivit členů organizace.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 31.07.2019
4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:

a) zápis z jednání bytové komise ze dne 25.06.2019 s návrhy na přidělení bytů
b) žádost L. H. o prodloužení NS k bytu č. 2 v ul. SNP čp. 461, Vimperk, ze
dne 18.06.2019, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost M. K., DiS, ze dne 17.06.2019 o prodloužení NS k bytu č. 4 v ul. 1.
máje čp. 182, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost J. P. ze dne 19.06.2019 o prodloužení NS k bytu č. 17 v ul. Mírová
čp. 408, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost Ing. J. T. ze dne 18.06.2019 o prodloužení NS k bytu č. 3 v ul.
Čelakovského čp. 402, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost P. N. ze dne 20.06.2019 o prodloužení NS k bytu č. 28 v ul. Mírová čp.
430, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost J. B. ze dne 17.06.2019 o prodloužení NS k bytu č. 1 v ul. U Lázní čp.
171, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost H. B. ze dne 19.03.2019 o prodloužení NS k bytu č. 5 v ul. U Lázní
čp. 171, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost L. H. ze dne 05.06.2019 o prodloužení NS k bytu č. 2 v ul.
Čelakovského čp. 402, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
j) žádost M. H. ze dne 05.06.2019 o prodloužení NS k by tu č. 32 v ul. Luční
čp. 498, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
k) výpověď M. Ž. ze dne 20.06.2019 z nájmu NP č. 301 v čp. 367, ul.
Klostermannova,
Vimperk,
vyjádření
MěSD,
návrh
odboru
HB
l) žádost Okresního soudu v Prachaticích ze dne 21.06.2019 o vyjádření
k převzetí movitých nevydražených věcí P. S., 2x protokol o dražbě, usnesení
čj. 9E 3/2018-48, kopie usnesení RM č. 621 ze dne 31.05.2004, návrh odboru
HB

Usnesení č. 595
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 9 v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku, 1+1, s J. V., trvale bytem Mírová čp. 410,
Vimperk. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 15.07.2019 do
31.08.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále
bude řídit platnými právními předpisy.
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Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2019
Usnesení č. 596
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 4 v ulici Mírová čp. 424 ve Vimperku, 1+1, s J. F., trvale bytem Karolíny Světlé
čp. 189, Vimperk. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od
15.07.2019 do 30.11.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc. Úprava
nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2019
Usnesení č. 597
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 15 v ulici Mírová čp. 431 ve Vimperku, garsoniéra, se S. H., trvale bytem
náměstí Svobody čp. 29, Vimperk. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
s platností od 16.07.2019 do 30.09.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47
Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2019
Usnesení č. 598
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 23 v ulici Karla Weise čp. 397 ve Vimperku, garsoniéra, s J. R., trvale bytem
Pivovarská čp. 322, Vimperk. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
s platností od 16.07.2019 do 30.11.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47
Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2019
Usnesení č. 599
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 2 v ulici SNP čp. 461 ve
Vimperku, s L. H., trvale bytem tamtéž, do 31.07.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.07.2019
Usnesení č. 600
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v ulici 1. máje čp. 182 ve
Vimperku s M. K., DiS., trvale bytem tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od
01.08.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.07.2019
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Usnesení č. 601
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 17 v ulici Mírová čp. 408
ve Vimperku, s Ing. J. P., trvale bytem tamtéž, do 31.07.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.07.2019
Usnesení č. 602
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 v ulici Čelakovského čp. 402
ve Vimperku s Ing. J. T., trvale bytem tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od
01.08.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.07.2019
Usnesení č. 603
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 28 v ulici Mírová čp. 430 ve
Vimperku, s P. N., trvale bytem tamtéž. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
s platností od 02.07.2019 do 30.06.2020. Nájemné je stanoveno ve výši
37,47Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.07.2019
Usnesení č. 604
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku, s J. B., trvale bytem tamtéž. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
s platností od 02.07.2019 do 30.06.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 33,72
Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.07.2019
Usnesení č. 605
Rada města rozhodla žádosti H. B. o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici U
Lázní čp. 171 ve Vimperku nevyhovět z důvodu její špatné platební morálky a vyzývá
uživatelku bytu k jeho vyklizení a předání městu Vimperk nejpozději do 31.07.2019.
Pokud nedojde k předání výše uvedeného bytu v termínu, bude podána žaloba na
vyklizení k Okresnímu soudu v Prachaticích.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.07.2019
Usnesení č. 606
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 2 v ulici Čelakovského
čp. 402 ve Vimperku s L. H., trvale bytem tamtéž, do 31.07.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.07.2019
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Usnesení č. 607
Rada města rozhodla žádosti M. H. o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 32 v ulici
Luční čp. 499 ve Vimperku nevyhovět a vyzývá nájemkyni bytu k jeho vyklizení a předání
městu Vimperk nejpozději do 31.07.2019. Pokud nedojde k předání výše uvedeného
bytu v termínu, bude podána žaloba na vyklizení k Okresnímu soudu v Prachaticích.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.07.2019
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 32 v ulici Luční čp. 499 ve
Vimperku, s M. H., trvale bytem tamtéž, do …...
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 608
Rada města navrhuje ukončení nájemního vztahu k prostorům sloužící k podnikání č.
301 v čp. 367 v ulici Klostermannova ve Vimperku s M. Ž., Steinbrerova čp. 7, Vimperk,
dohodou, ke dni 31.08.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 08.07.2019
Návrh na usnesení
Rada města bere na vědomí výpověď M. Ž., Steinbrenerova čp. 7, Vimperk, z prostor
sloužících k podnikání č. 301 v čp. 367 v ulici Klostermannova ve Vimperku.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 609
Rada města rozhodla nepřevzít movité nevydražené věci P. S., bytem Mírová čp. 435,
Vimperk, za dvě třetiny odhadní ceny na úhradu nákladů úschovy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.08.2019
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla převzít movité nevydražené věci P. S., bytem Mírová čp. 435, Vimperk,
za dvě třetiny odhadní ceny na úhradu nákladů úschovy.
Nehlasovalo se.
5. Pozemky
Přílohy:

a) žádost J. Š. ze dne 20.06.2019 o bezplatný pronájem pozemku areálu
bývalého letního kina na účelem pořádání akce Vimperský Frňák – Spolek
historického šermu Berit, z. s., snímek mapy se zákresem, návrh smlouvy o
výpůjčce, návrh odboru HB
b) pacht části pozemků v k. ú. Vimperk u domu čp. 144 v ul. 1. máje za účelem
zahrádkaření, kopie zveřejněného záměru č. 22/13/2019, snímek mapy se
zákresem, návrh pachtovní smlouvy, nabídka T. K. ze dne 28.06.2019, návrh
odboru HB
c) žádost P. Ch. ze dne 26.06.2019 o prodej pozemku v k. ú. Vimperk pro
výstavbu rodinného domu, snímek mapy se zákresem, územní studie „U
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Zahrádek“, kopie znaleckého posudku, kopie posledního zveřejněného záměru
č. 65/28/2018, návrh odboru HB
d) žaloba na město Vimperk o určení vlastnického práva podaná
Římskokatolickou farností Vimperk, rozsudek Okresního soudu v Prachaticích
ze dne 02.05.2019, návrh odboru HB
Usnesení č. 610
Rada města rozhodla vypůjčit Spolku historického šermu Berit, z. s., se sídlem 1. máje
74, Vimperk nemovitosti označené jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 459/1 –
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 7731 m2, parc. č. 459/2 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 114 m2 včetně stavby bez čp./če – objekt občanské vybavenosti
a parc. č. 459/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 včetně stavby bez čp./če
– objekt občanské vybavenosti v k.ú. Vimperk (areál bývalého letního kina) na dobu od
11.07.2019 do 14.07.2019, za účelem pořádání akce Vimperský Frňák. Rada města
pověřuje starostku města podpisem smlouvy o výpůjčce se zapracovanými
podmínkami města Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.07.2019
Usnesení č. 611
Rada města rozhodla propachtovat T. K., bytem 1. máje 144, Vimperk 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, označené 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 od 10.07.2019 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 2 Kč/m2/rok. Rada města
pověřuje starostku města podpisem této smlouvy o nájmu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.07.2019
Usnesení č. 612
Rada města rozhodla opakovaně zveřejnit záměr prodeje pozemku vedeného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město
Vimperk, tam označeného jako parcela parc. č. 1861/10 – trvalý travní porost o výměře
1391 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
č. 4288/2018 vypracovaným znalkyní Evou Petschovou dne 30.09.2018 ve výši 653.770
Kč bez DPH (470 Kč/m2). Tato cena je požadována jako minimální. Kupní cena bude
splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem.
Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na
ocenění nemovitosti dle faktury uhrazené městem ve výši 500 Kč. Kupující dále uhradí
náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj.
poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Nabízený pozemek dle Územního plánu
Vimperk spadá do zastavitelného území, návrhové plochy smíšené obytné SO 6. Pro
tuto plochu je hlavním způsobem využití bydlení s podílem občanské vybavenosti
doplněné nerušícími výrobními a nevýrobními službami.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2019
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Usnesení č. 613
Rada města bere na vědomí vydaný rozsudek Okresního soudu v Prachaticích č. j. 6 C
243/2015-247 ze dne 02.05.2019 týkající se zamítnutí žaloby podané dne 23.12.2015
Římskokatolickou farností Vimperk na město Vimperk o určení vlastnického práva
k některým pozemkům ve vlastnictví města v k. ú. Vimperk. Tento materiál bude také
předložen k seznámení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kuncl) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2019
6. Změna v platovém výměru ředitelek mateřských škol zřizovaných městem Vimperk
Přílohy:

- platový výměr ředitelky Mateřské školy Vimperk, Klostermannova 365, okres
Prachatice, platový výměr ředitelky Mateřské školy Vimperk, 1. máje 180, okres
Prachatice, vzor žádosti o 11. platovou třídu pro ředitelky MŠ, vydaný
Pedagogickou komorou, z. s.

Usnesení č. 614
Rada města souhlasí se změnou v platovém výměru ředitelky Mateřské školy Vimperk,
Klostermannova 365, okres Prachatice a ředitelky Mateřské školy Vimperk, 1. máje 180,
okres Prachatice, jejichž je město Vimperk zřizovatelem. Účinnost nového platového
tarifu je od 01.08.2019. Rada města pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu
patřičnými úředními úkony a následně starostku města Vimperk podpisem
předloženého platového výměru.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.09.2019
7. Výběr dodavatelů na zakázky malého rozsahu realizované pro projekty z dotačního
programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019
Přílohy:

- návrh OR

Usnesení č. 615
Rada města rozhodla provést výběr dodavatele zakázek malého rozsahu s názvy
„Doplnění výzbroje SDH Hrabice“, „Doplnění výzbroje SDH Výškovice“ a zakázky
„Doplnění výzbroje SDH Boubská“ formou přímého zadání v souladu s ustanoveními čl.
VII., bodu 6, písm. b) Vnitřní směrnice č. 1/2014 Zásady a postupy při zadávání veřejných
zakázek na základě průzkumu trhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 31.07.2019
8. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) návrh na revokaci usnesení RM č. 561 a č. 562 ze dne 24.06.2019 „Vimperk,
ulice Brantlova – ZTV na pozemcích parc. č. 1685/1, 1719/4 a 1719/1 v k. ú.
Vimperk“, zpráva o hodnocení nabídek, záznam o předběžné řídící kontrole,
návrh smlouvy o dílo
b) zahájení zadávacího řízení na akci „Vimperk, parkoviště v ul. Podzámčí –
zahájení zadávacího řízení“ – výzva k podání nabídek, návrh smlouvy o dílo
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c) návrh smlouvy na akci „stavební úpravy 1. NP, Hřbitovní čp. 313, Vimperk –
projektové práce“, cenová nabídka, záznam o předběžné řídící kontrole
d) návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č. 12527124 pro odběrné místo Hřbitovní čp. 313, Vimperk
e) návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č. 12526739 pro odběrné místo Hřbitovní čp. 313, Vimperk
Usnesení č. 616
Rada města revokuje usnesení č. 561 a č. 562 ze dne 24.06.2019 z důvodu chyby
vybraného dodavatele při stanovení nabídkové ceny podané v rámci zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Vimperk, ulice Brantlova –
ZTV na pozemcích parc. č. 1685/1, 1719/4 a 1719/1 v k. ú. Vimperk".
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2019
Usnesení č. 617
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise pověřená
zadavatelem k provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Vimperk, ulice Brantlova – ZTV na
pozemcích parc. č. 1685/1, 1719/4 a 1719/1 v k. ú. Vimperk", rozhodla zadat výše
uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi zadávacího řízení společnosti Stavimperk s. r.
o., U Sloupů 19, Vimperk, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější a ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší
nabídkové ceny.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2019
Usnesení č. 618
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka
malého rozsahu na stavební práce: „Vimperk, ulice Brantlova – ZTV na pozemcích parc.
č. 1685/1, 1719/4 a 1719/1 v k. ú. Vimperk" mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6,
Vimperk a vybraným dodavatelem společnosti Stavimperk s. r. o., U Sloupů 19, Vimperk,
dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2019
Usnesení č. 619
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek zahájit zadávací řízení na akci: „Vimperk, parkoviště v ul.
Podzámčí“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 24.07.2019
Usnesení č. 620
Rada města jmenuje v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek komisi na zadávací řízení na akci: „Vimperk, parkoviště v
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ul. Podzámčí“ ve složení Mgr. Kuncl Zdeněk, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Alena
Szabová, Ing. Bohumil Petrášek.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 24.07.2019
Usnesení č. 621
Rada města rozhodla, na základě odst. 6 čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady
a postupy při zadávání veřejných zakázek“, zadat přímým zadáním veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby „Stavební úpravy 1. NP, Hřbitovní čp. 313, Vimperk projektové práce” společnosti HBH atelier, s. r. o., Letkovská 5, Plzeň.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2019
Usnesení č. 622
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy 1. NP, Hřbitovní
čp. 313, Vimperk - projektové práce ” se společnosti HBH atelier, s. r. o., Letkovská 5,
Plzeň, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2019
Usnesení č. 623
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí č. 12527124 pro odběrné místo Hřbitovní 313, Vimperk, dle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2019
Usnesení č. 624
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí č. 12526739 pro odběrné místo Hřbitovní 313, Vimperk, dle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2019
9. Různé
Datum vyhotovení: 02.07.2019
Zapsala:
Starosta:
Člen rady:

Bc. Renata Samohejlová
Ing. Jaroslava Martanová
Ing. Bohumil Petrášek
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