Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.08.2019
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Petr
Samek
JUDr. Tomáš Samek
Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Ing. Ivana Janoudová, vedoucí FO
Lenka Švecová, referentka odboru ŠK
Eliška Gregorová, referentka OR
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti finančního odboru
3. Stanovení prodejní ceny kalendáře „Vimperk 2020“
4. Schválení podání žádostí o dotaci na projekty v rámci programu Účelová neinvestiční
dotace na výdaje JSDHO poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy
z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR pro jednotky SDH Hrabice, Vimperk a Bořanovice
5. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
6. Návrh dodatku č. 15 ke Smlouvě o pronájmu programového vybavení VERA Radnice
a podpoře provozu a užití IS VERA Radnice
7. Návrh dodatku č. 8 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb
Vodafone OneNet č. 003718
8. Pozemky
9. Záležitosti odboru investic a údržby
10. Různé

Hlasování o programu: pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Kuncl.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 29.07.2019

2. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:

a) návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2019
b) souhlas zřizovatele s použitím rezervního fondu na výmalbu učeben – žádost
ZŠ TGM Vimperk ze dne 12.07.2019

Usnesení č. 690
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši 2.879.712 Kč (RO č. 34),
- změnu ve výdajích rozpočtu ve výši 286.860,80 Kč (RO č. 35).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 26.08.2019
Usnesení č. 691
Rada města dává souhlas Základní škole T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres
Prachatice k použití rezervního fondu ve výši 130.000 Kč na výmalbu učeben v budově
1. máje 268.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 26.08.2019
3. Stanovení prodejní ceny kalendáře „Vimperk 2020“
Přílohy:

- návrh odboru ŠK

Usnesení č. 692
Rada města rozhodla, že prodejní cena jednoho kusu kalendáře „Vimperk 2020“ bude
činit 90 Kč.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 20.08.2019
4. Schválení podání žádostí o dotaci na projekty v rámci programu Účelová neinvestiční
dotace na výdaje JSDHO poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy
z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR pro jednotky SDH Hrabice, Vimperk a Bořanovice
Přílohy:

- návrh OR, výzva MV generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
ČR ze dne 16.07.2019

Usnesení č. 693
Rada města souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro
jednotku SDH Hrabice v rámci dotačního programu Účelová neinvestiční dotace na
výdaje JSDH obce poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR na projekt s názvem „Hrabice – II. fáze“.

Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 31.08.2019
Usnesení č. 694
Rada města souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro
jednotku SDH Vimperk v rámci dotačního programu Účelová neinvestiční dotace na
výdaje JSDH obce poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR na projekt s názvem „Vimperk – II. fáze“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 31.08.2019
Usnesení č. 695
Rada města souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro
jednotku SDH Bořanovice v rámci dotačního programu Účelová neinvestiční dotace na
výdaje JSDH obce poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR na projekt s názvem „Bořanovice – II. fáze“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 31.08.2019
5. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
Přílohy:

- žádost spolku Vimpersko, z. s. ze dne 31.07.2019

Usnesení č. 696
Rada města rozhodla nepřidělit dotaci spolku Vimpersko, z. s., Svornosti 42/2, Vimperk,
na úhradu nákladů při pořádání letní stezky odvahy, která se bude konat 14.08.2019
v arboretu ve Vimperku z důvodu časové kolize s akcí pořádanou MěKS Vimperk pro
stejnou zájmovou skupinu – Dětská noční komentovaná prohlídka města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 16.08.2019
6. Návrh dodatku č. 15 ke Smlouvě o pronájmu programového vybavení VERA Radnice
a podpoře provozu a užití IS VERA Radnice
Přílohy:

- návrh TAJ, návrh dodatku č. 15

Usnesení č. 697
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 15 ke Smlouvě o pronájmu programového
vybavení VERA Radnice a podpoře provozu a užití IS VERA Radnice číslo SWRp/08/41
ze dne 03.10.2008 ve znění dodatků č. 1 - 14 mezi poskytovatelem společností VERA,
spol. s r.o. Praha 6 - Vokovice, Lužná 2 a nabyvatelem městem Vimperk, Steinbrenerova
6, Vimperk dle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je rozšíření licence
programového vybavení VERA Radnice o pronájem agendy Finanční přehledy včetně
poskytování technické podpory a roční inflace.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, TAJ, odbor ŠK - IT, termín do 30.09.2019

7. Návrh dodatku č. 8 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb
Vodafone OneNet č. 003718
Přílohy:

- návrh TAJ, Dodatek č. 8 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování
služeb Vodafone OneNet č. 003718, Dílčí smlouva o poskytování služeb
Vodafone OneNet – Hlasové konvergované služby (Technická specifikace),
Dílčí smlouva o poskytování služby Přípojka do sítě Vodafone OneNet
(Technická specifikace), Dílčí smlouva o prodeji a pronájmu zboží Telefonní
přístroje a příslušenství – prodej/pronájem (Technická specifikace)

Usnesení č. 698
Rada města schvaluje dodatek č. 8 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování
služeb Vodafone OneNet č. 003718 včetně dílčích smluv (Vodafone OneNet – Hlasové
konvergované služby, Přípojka do sítě Vodafone OneNet, Telefonní přístroje a
příslušenství – prodej/nájem) mezi poskytovatelem společností Vodafone Czech
Republic a. s., náměstí Junkových 2, Praha 5 a účastníkem městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, Vimperk dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, odbor ŠK - IT, termín do 30.09.2019
8. Pozemky
Přílohy:

a) e-mailová žádost spol. Reno Šumava a. s. ze dne 12.07.2019 o vydání
stanoviska k prodloužení termínu uzavírky a ke stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemní komunikaci v důsledku výstavby okružní křižovatky
Fišerka 2. etapa, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) žádost Reno Šumava a. s. ze dne 31.07.2019 o vydání stanoviska k uzavírce
a ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v důsledku
výstavby okružní křižovatky Fišerka 3. etapa, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
c) souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu „Inovace a rozšíření sítě
automatických srážkoměrů II. etapa“ – žádost Českého hydrometeorologického
ústavu ze dne 24.07.2019, prohlášení vlastníka pozemku, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
d) žádost V. Sch. ze dne 19.06.2019 o odkoupení stavby bez čp./če. na
pozemku v k. ú. Hrabice, snímek mapy se zákresem, fotografie, kopie
znaleckého posudku, návrh odboru HB, návrh odboru HB
e) souhlas se záměrem stavby „Hrabice – úprava sítě NN u čp. 3“ – žádost
společnosti Elektrostav Strakonice, s. r. o. ze dne 29.07.2019, návrh budoucí
smlouvy o zřízení VB, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
f) žádost Jč kraje ze dne 29.07.2019 o uzavření dohody o spolupráci pro
usnadnění realizace a zajištění udržitelnosti projektu „Optimalizace zajišťování
managementu lokalit soustavy Natura 2000 v Jč kraji a na jižním Slovensku,
žádost o souhlas s pohybem bezpilotního systému v přírodní rezervaci
Opolenec, návrh dohody, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
g) žádost Bc. M. B. ze dne 31.07.2019 o souhlas s uspořádáním volnočasové
aktivity „Stezka odvahy“ v prostoru arboreta Vimperk, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
h) žádost spol. Frukto Vimperk s. r. o. ze dne 10.07.2019 o vydání souhlasu se
zamýšlenou stavební úpravou, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
i) žádost V. H. ze dne 29.07.2019 o změnu smlouvy o provedení dočasných
terénních úprav, kopie uzavřené smlouvy ze dne 21.04.2017, fotografie, návrh
dodatku č. 1, návrh odboru HB

j) návrh smlouvy o zřízení VB na stavbu „Vimperk – zahr. Nad Stadionem, kNN,
p. Jirků“ – žádost společnosti Ging, s. r. o. ze dne 02.08.2019, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
k) žádost Střední školy a Základní školy Vimperk ze dne 11.07.2019 o vyjádření
k záměru vybudovat zábradlí na chodníku u domu čp. 148 v ul. Pasovská,
Vimperk, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
l) žádost manž. B. ze dne 04.07.2019 o vydání souhlasu se zhotovením
vodovodní přípojky – změna trasy a o vydání souhlasu k vybudování a užívání
příjezdové cesty, snímek mapy se zákresem, návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení VB
m) žádost společnosti AUTO JAMRA spol. s r. o. ze dne 29.07.2019 o
provedení směny pozemků v k. ú. Vimperk, snímek mapy se zákresem,
vyjádření odborů VÚP a ŽP, návrh odboru HB – odloženo na jednání RM
26.08.2019
n) žádost společnosti Energosítě Prachatice ze dne 06.08.2019 o souhlas se
stavebním záměrem „Vimperk – kabel NN, Energie AG Teplo“, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
o) žádost společnosti KV – Vimperk s. r. o. ze dne 12.07.2019 o odkoupení části
pozemku v k. ú. Korkusova Huť, snímek mapy se zákresem, orfotomapa,
vyjádření odboru VÚP, návrh odboru HB
p) žádost J. H. ze dne 07.08.2019 o připojení pozemku užívaného jako
zahrádka v ul. Pasovská na vodovodní řad, snímek mapy se zákresem, návrh
smlouvy, návrh odboru HB
r) žádost J. P. ze dne 08.08.2019 o vyjádření k předloženému projektu pro
stavební povolení na stavbu „Novostavba klubovny a garáží na pozemku parc.
č. 2522/19 v k. ú. Vimperk“, snímek mapy se zákresem, návrh plánovací
smlouvy, návrh odboru HB
s) žádost CS spol. s r. o. ze dne 02.07.2019 o vyjádření k výstavbě
samoobslužné myčky automobilů v k. ú. Vimperk, snímek mapy se zákresem,
návrh smlouvy, návrh odboru HB
Usnesení č. 699
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým
návrhem prodloužení termínu úplné uzavírky části ulice 1. máje a částečné uzavírky
Sušické ulice a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
v zastavěném a správním území města v důsledku výstavby okružní křižovatky Fišerka
2. etapa v období od 10.08.2019 do 25.08.2019, 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 12.08.2019
Usnesení č. 700
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým
návrhem úplné uzavírky částí ulice 1. máje a částečné uzavírky Sušické ulice
a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v zastavěném
a správním území města v důsledku výstavby okružní křižovatky Fišerka 3. etapa
v období od 25.08.2019 do 30.09.2019 (změna termínu z důvodu prodloužení doby
realizace díla do 30.09.2019), 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 12.08.2019

Usnesení č. 701
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku vedeného jako parcela
katastru nemovitostí parc. č. 779/12 v k. ú. Vimperk souhlasí s realizací opatření, včetně
instalace zařízení a to po dobu 5 let projektu „Inovace a rozšíření sítě automatických
srážkoměrů II. etapa“ Jedná se o výměnu stávajícího člunkového překlápěcího
srážkoměru na stanici ČHMÚ umístěné na ČOV ve Vimperku na výše uvedeném
pozemku města, za nový váhový srážkoměr. Souhlas je vydáván Českému
hydrometeorologickému ústavu, pobočka České Budějovice, se sídlem Antala Staška
32, České Budějovice.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.08.2019
Usnesení č. 702
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje budovy vedené u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
Vimperk a k. ú. Hrabice, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označené
jako budova bez čp./če. – jiná stavba (stavba bývalého muničního skladu U Sloupů),
postavené na parc. st. č. 99 v k. ú. Hrabice (pozemek pod stavbou není součástí tohoto
prodeje), za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
č. 4397/2019 vypracovaným soudním znalcem v oboru ekonomika a oceňování
nemovitostí dne 16.07.2019 ve výši 14.210 Kč. 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 stavby ve výši 1.500 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené
s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do
katastru nemovitostí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.08.2019
Usnesení č. 703
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. 1040016980/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
s rozpojovací skříní v rámci stavby „Hrabice – úprava sítě NN u čp. 3“ 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.
Hrabice na LV č. 10001, vedeného jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 668/1 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. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.08.2019
Usnesení č. 704
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků v přírodní rezervaci
Opolenec zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 v k. ú. Bořanovice u Vimperka a k. ú.

Výškovice u Vimperka rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu s Jihočeským krajem,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Dohodu o vzájemné spolupráci,
jejíž cílem je zajištění maximální efektivity managementu územní soustavy NATURA
2000, realizace a zajištění udržitelnosti projektů, které jsou nebo budou v tomto území
realizovány. Hlavním cílem spolupráce je usnadnění realizace a zajištění udržitelnosti
projektu „Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy Natura 2000
v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku“. Dohoda o vzájemné spolupráci bude
uzavřena na dobu neurčitou s možností ji jednostranně vypovědět s výpovědní dobou
1 rok. Rada města pověřuje starostku města podpisem této dohody.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.08.2019
Usnesení č. 705
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků v přírodní rezervaci
Opolenec zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 v k. ú. Bořanovice u Vimperka a k. ú.
Výškovice u Vimperka dále souhlasí dle předložené žádosti Jihočeského kraje, se
sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice s pohybem bezpilotního systému
nad pozemky města a s jejich využitím pro vzlet a přistání tohoto systému pro účely
monitoringu stavu zvláště chráněných nebo významných částí přírody dle ustanovení
zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
a příslušné prováděcí legislativy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.08.2019
Usnesení č. 706
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 454 a parc.
č. 455 v k. ú. Vimperk, které tvoří arboretum v ulici Zámecká alej, souhlasí dle
předložené žádosti paní Bc. M. B. ze dne 31.07.2019 s využitím uvedených nemovitostí
k uspořádání volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiče “Stezka odvahy“, která se
uskuteční dne 14.08.2019 od 17:00 hod. do 21:00 hod. Souhlas je vydáván paní Bc. M.
B., bytem Křesanov 39, Vimperk, která tímto nese veškerou odpovědnost za pořádání
uvedené akce tj. i za případné škody, které by mohly vzniknout třetím osobám po dobu
jejího konání. Podmínkou tohoto souhlasu je to, že po skončení budou tyto pozemky
města uklizeny a řádně předány zpět stanovenému zástupci města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.08.2019
Usnesení č. 707
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků vedených jako parcely
katastru nemovitostí parc. č. 2630/1 a parc. č. 2630/3 v k. ú. Vimperk souhlasí
s provedením stavební úpravy označené jako „Revitalizace objektu – obnova vstupu na
parc. č. 194/8, k. ú. Vimperk, obec Vimperk“ spočívající ve vybudování nového
vstupního prostoru do 2 NP objektu čp. 120 v ulici Pivovarská postaveného na parc.
č. 194/8 v k. ú. Vimperk a dále souhlasí se zásahem požárně nebezpečného prostoru do
částí těchto pozemků města v rozsahu podle předložené projektové dokumentace výše
uvedené stavby za předpokladu, že investor stavby po jejím dokončení uvede pozemky
města včetně chodníku do původního stavu a přebírá veškerou odpovědnost za
případné škody způsobené požárem na dotčených částech výše uvedených parcel.

Souhlas je vydáván investoru stavby společnosti Frukto Vimperk s. r. o., se sídlem
Pivovarská 120, Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.08.2019
Usnesení č. 708
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu s paní V. H., bytem Pravětín 3,
Vimperk Dodatek č. 1 k uzavřené Smlouvě o povolení k provedení dočasných terénních
úprav pozemku ve vlastnictví města Vimperk a dočasné stavby zpevněné asfaltové
komunikace ze dne 21.04.2017, která řeší provedení dočasné terénní úpravy spočívající
v uzpůsobení povrchu části pozemku parc. č. 931/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 70 m2 (náves osady Pravětín) v k. ú. Pravětín ke zřízení zpevněné
asfaltové komunikace. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení tohoto smluvního vztahu
tj. na období od 01.01.2020 do 31.12.2022. Rada města pověřuje starostku města jejím
podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2019
Usnesení č. 709
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-014330055218/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
zemního kabelového vedení NN v rámci stavby „Vimperk – zahr. Nad Stadionem, kNN,
p. Jirků“ v pozemcích města Vimperk, parcel katastru nemovitostí parc. č. 543 a parc.
č. 553 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, podle
přiloženého geometrického plánu č. 2570-413/2019. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Rada města
pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2019
Usnesení č. 710
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka stavby chodníku umístěného na
pozemku parc. č. 2635/1 v k. ú. Vimperk, v Pasovské ulici souhlasí s vybudováním
zábradlí na části tohoto chodníku u domu čp. 148 ve vlastnictví Střední školy a Základní
školy Vimperk, se sídlem Nerudova 267, Vimperk dle její předložené žádosti ze dne
11.07.2019. Nově vybudované zábradlí bude sloužit ke zvýšení bezpečnosti žáků školy
a bude postaveno na náklady Střední školy a Základní školy Vimperk. Tento záměr
požaduje rada města projednat s vlastníkem komunikace 1/4 Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR a příslušným silničním správním úřadem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.08.2019
Návrh na usnesení

Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka stavby chodníku umístěného na
pozemku parc. č. 2635/1 v k. ú. Vimperk, v Pasovské ulici nesouhlasí s vybudováním zábradlí
na části tohoto chodníku u domu čp. 148 ve vlastnictví Střední školy a Základní školy Vimperk,
se sídlem Nerudova 267, Vimperk dle její předložené žádosti ze dne 11.07.2019. Tento záměr
doporučuje rada města projednat s vlastníkem komunikace 1/4 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 711
Rada města mění své usnesení č. 1215 ze dne 03.12.2018 tak, že za město Vimperk
jakožto vlastníka pozemků parc. č. 277, parc. č. 278/2 a vlastníka vodovodního řadu
vedoucího v parcele parc. č. 277 vše v k. ú. Vimperk souhlasí ze záměrem manželů B.,
bytem K. Weise 393, Vimperk, stavebníků plánované stavby rodinného domu na
pozemku parc. č. 288 (bývalý objekt če. 123 v Pivovarské ulici), s napojením této
plánované stavby na stávající infrastrukturu města tj. vodovodní řad a vedením nové
vodovodní přípojky ve výše uvedených pozemcích města v rozsahu dle nově
předloženého technického řešení a to za předpokladu, že ze strany stavebníků budou
dodrženy podmínky města a připojení na vodovodní řad bude investorem stavby
projednáno se správcem této sítě (spol. ČEVAK, a. s.) a odborem VÚP MěÚ Vimperk
(stavební úřad).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.09.2019
Usnesení č. 712
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu s manželi J. a M. B., oba bytem
K. Weise 393, Vimperk smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě pro uložení nové vodovodní přípojky pro plánovaný rodinný
dům na pozemku parc. 288 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vimperk, v jejich
vlastnictví, v pozemcích města Vimperk parcel parc. č. 277 – ostatní plocha a parc. č.
278/2 – ostatní plocha,
zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na
LV č. 10001, podle přiloženého snímku katastrální mapy. Podmínkou uzavření smlouvy
je, že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu stanovenou
znaleckým posudkem navýšenou o DPH a to po dokončení a zaměření stavby přípojky.
Rada města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.09.2019
Usnesení č. 713
Rada města souhlasí dle předložené žádosti manželů B. ze dne 04.07.2019 s využitím
částí pozemků parc. č. 277, parc. č. 278/2 a parc. č. 278/3 v k. ú. Vimperk ve vlastnictví
města Vimperk, pro vybudování zpevněné přístupové cesty k pozemku parc. č. 278/1
v jejich vlastnictví tj. s vyrovnáním a zpevněním povrchu stávající polní cesty na
pozemcích města a to za předpokladu, že stavebníci předloží městu Vimperk
k odsouhlasení příslušnou projektovou dokumentaci na výstavbu této nové
komunikace a jejího připojení na místní komunikaci ulice Purkártova, veškeré stavební
práce budou provedeny na náklady žadatelů a budou odsouhlaseny dotčenými orgány
státní správy. Souhlas je vydáván investorům stavby manželům J. a M. B., oba bytem
K. Weise 393, Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.09.2019
Usnesení č. 714
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu 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. 277 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 530 m2,
parc. č. 278/2 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 39 m2, parc. č. 278/3 –
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 457 m2 a parc. č. 287/12 – ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 84 m2, za účelem údržby tj. minimálně 2x ročně posečení
a uklizení trávy, a zajištěním přístupu k pozemku parc. č. 278/1 v k. ú. Vimperk. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné
bude ve výši 100 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena s vlastníkem pozemku parc.
č. 278/1.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.09.2019
Usnesení č. 715
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 779/3, parc.
č. 779/4, parc. č. 779/12 a parc. č. 1956/1 v k. ú. Vimperk souhlasí se stavebním záměrem
označeným jako „Vimperk – kabel NN, Energie AG Teplo“ v rozsahu dle předložené
situace, jejímž předmětem je uložení nového kabelového vedení NN ve stávající trase
a připojení areálu čistírny odpadních vod Vimperk na trafostanici společnosti Energie
AG Teplo Vimperk s. r. o. umístěné v budově kotelny postavené na parc. č. 1956/4 v k. ú.
Vimperk. Souhlas je vydáván investoru stavby spol. Energie AG Teplo Vimperk s. r. o.,
se sídlem 1. máje 637, Vimperk. Podmínkou souhlasu je, že dotčené pozemky města
budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, stavba bude odsouhlasena
dotčenými orgány státní správy a uložení nového kabelového vedení NN v pozemcích
města bude následně vypořádáno zřízením věcného břemene za jednorázovou úplatu
stanovenou znaleckým posudkem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2019
Usnesení č. 716
Rada města rozhodla nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru nemovitostí
parc. č. 454 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Korkusova Huť, dle předložené
žádosti společnosti KV – Vimperk s. r. o. ze dne 12.07.2019, a navrhuje tuto žádost řešit
směnou její požadované části za část pozemku parc. č. 19/14 v k. ú. Korkusova Huť
užívané jako komunikace. Rada města pověřuje odbor hospodářský a bytový jednáním
se společností KV – Vimperk s. r. o. o této směně a případně přípravou podkladů pro
zveřejnění záměru směny.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2019
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru
nemovitostí parc. č. 454 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Korkusova Huť, dle
předložené žádosti společnosti KV – Vimperk s. r. o. ze dne 12.07.2019, ve smyslu prodeje

jeho části a ponechá tento pozemek nadále ve vlastnictví města Vimperk z důvodu jeho
funkčního využití v Územním plánu Vimperk jako plochy přírodní.
Nehlasovalo se.
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru nemovitostí parc.
č. 454 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Korkusova Huť, dle předložené žádosti
společnosti KV – Vimperk s. r. o. ze dne 12.07.2019, ve smyslu prodeje jeho části a pověřuje
odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru prodeje tj. zajištění
geodetického dělení a ocenění pozemku.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 717
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 1599 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 5235 m2 a parc. č. a 1607 – zahrada o výměře 450
m2 v k. ú. Vimperk, a jako vlastníka vodovodního řadu umístěného v pozemku parc.
č. 1599 souhlasí dle předloženého návrhu s připojením na tento řad a umístěním nové
vodovodní přípojky na pozemku města parc. č. 1599 pro stavbu č. e. 117 – jiná stavba,
postavené na parcele parc. č. 1606/2 a pro pozemek parc. č. 1606/1 užívaného jako
zahrádka v ulici Pasovská směr Šumavěnka za předpokladu, že budou ze strany
stavebníka dodrženy podmínky města a připojení na vodovodní řad bude investorem
stavby projednáno se správcem těchto sítí (spol. ČEVAK, a. s.) a odborem VÚP MěÚ
Vimperk (stavební úřad). Souhlas je vydáván investoru stavby paní J. H., bytem
Svornosti 87, Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2019
Usnesení č. 718
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu s paní J. H., bytem Svornosti 87,
Vimperk smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě pro uložení nové vodovodní přípojky pro stávající stavbu č.e. 117 – jiná
stavba, postavené na parcele parc. č. 1606/2 a pro pozemek parc. č. 1606/1 vše v k.ú.
Vimperk, užívaného jako zahrádka v ulici Pasovská směr Šumavěnka, a to v pozemku
ve vlastnictví města parc. č. 1599 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5235
m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, podle přiloženého
situačního zákresu. Podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné břemeno bude zřízeno
úplatně za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH a
to po dokončení a zaměření stavby. Rada města pověřuje starostku města podpisem
této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2019
Usnesení č. 719
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 2522/64 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 13494 m2, parc. č. 2522/68 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 9820 m2 a dále jako vlastníka vodovodního a kanalizačního řadu
vedených v parcele parc. č. 2522/18 vše v k. ú. Vimperk souhlasí:

- se záměrem výstavby stavby označené jako „Novostavba klubovny a garáží na
pozemku p. č. 2522/18 v k. ú. Vimperk“ dle předložené projektové dokumentace pro
stavební povolení vypracované Ing. Pavlem Bláhou v červnu 2019,
- s napojením této plánované stavby na pozemku parc. č. 2522/18 na stávající vodovodní
a kanalizační řady města vedené v témže pozemku parc. č. 2522/18 v k. ú. Vimperk,
v rozsahu dle předloženého návrhu a to za předpokladu, že ze strany stavebníka bude
připojení na vodovodní a kanalizační řad projednáno se správcem těchto sítí (spol.
ČEVAK, a. s.) a odborem VÚP MěÚ Vimperk (stavební úřad). Souhlas je vydáván
investoru stavby panu J. P., bytem Družstevní 123, Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2019
Usnesení č. 720
Rada města rozhodla uzavřít s panem J. P., bytem Družstevní 123, Vimperk dle
předloženého návrhu plánovací smlouvu, jejímž předmětem je závazek města, že
nejpozději do 30.06.2021 zrealizuje stavbu pod názvem „Vimperk, Areál U Sloupů –
napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“, která umožní napojení
kanalizace a vodovodu areálu U Sloupů na existující veřejnou kanalizační a vodovodní
síť města Vimperk, a která je nutná pro navýšení aktuální kapacity místní ČOV, bez které
nelze stavebně povolit a dokončit projekt pana J. P. spočívající ve zbudování
novostavby klubovny a garáží na jím odkoupené nemovitosti v areálu U Sloupů dle
uzavřené kupní smlouvy ze dne 22.12.2018 tj. pozemku parc. č. 2522/18 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 5001 m2 v k. ú. Vimperk. Rada města pověřuje starostku města
podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2019
Usnesení č. 721
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 1238/3 – ostatní
ploch, ostatní komunikace o výměře 503 m2 a parc. č. 2641/6 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 704 m2 a jako vlastníka vodovodního a kanalizačního řadu vedeného
pozemku parc. 2623/6 vše v k. ú. Vimperk souhlasí:
- se záměrem výstavby Samoobslužné mycí linky na pozemku parc. č. 2616/3 v k. ú.
Vimperk dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Vlastimilem
Škopkem za podmínky, že celková finální vizualizace stavby myčky bude projednána
a konzultována ze strany investora s městským architektem, který investoru bezplatně
poskytne doporučení konečné její realizace tak, aby tato stavba nenarušila lokalitu
daného území města,
- s připojením vodovodní a kanalizační přípojky plánované samoobslužné mycí linky na
pozemku parc. č. 2616/3 v k. ú. Vimperk na městské řady vedené v parcele parc.
č. 2623/6 v k. ú. Vimperk a vedením kanalizační přípojky přes část pozemku města parc.
č. 2641/6 v rozsahu dle předloženého návrhu a to za předpokladu, že budou ze strany
stavebníka dodrženy podmínky města a připojení na vodovodní a kanalizační řad bude
investorem stavby projednáno se správcem těchto sítí (spol. ČEVAK, a. s.) a odborem
VÚP MěÚ Vimperk (stavební úřad). Souhlas je vydáván investoru stavby stavební firmě
CS spol. s. r. o., se sídlem Jirchářská 304, Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2019

Usnesení č. 722
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se společností CS spol. s. r. o.,
se sídlem Jirchářská 304, Vimperk smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení kanalizační přípojky pro plánovanou
stavbu samoobslužné mycí linky na pozemku parc. č. 2616/3 v k. ú. Vimperk v jejím
vlastnictví, v části pozemku města Vimperk parcely parc. č. 2641/6 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 704 m2 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na
LV č. 10001, podle přiloženého snímku katastrální mapy. Podmínkou uzavření smlouvy
je, že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu stanovenou
znaleckým posudkem navýšenou o DPH a to po dokončení a zaměření stavby. Rada
města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.08.2019
9. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) veřejná zakázka „Rekonstrukce vytápění v ZŠ Vimperk, Smetanova 405,
Vimperk a ulice Klostermannova – teplovodní přípojky pro čp. 368 a čp. 369“,
návrhy smluv o dílo 2x, záznamy o předběžné řídící kontrole 2x (cena 1.465.419
Kč bez DPH, 811.037 Kč bez DPH)
b) návrh smlouvy o centralizovaném zadávání „Sdružené dodávky elektrické
energie pro město Vimperk, jeho příspěvkové organizace a organizace, které
majetkově ovládá, na období dodávky let 2020 – 2023 formou postupného
nákupu“
c) zpráva o hodnocení nabídek na akci „Vimperk – rekonstrukce chodníku v ul.
Pražská a parkoviště u polikliniky“
d) návrh smlouvy o dílo na akci „Vimperk – rekonstrukce chodníku v ul. Pražská
a parkoviště u polikliniky“, záznam o předběžné řídící kontrole (cena
1.534.794,62 Kč vč. DPH)
e) zpráva o hodnocení nabídek na akci „Vimperk, parkoviště v ul. Podzámčí“,
návrh smlouvy o dílo, záznam o předběžné řídící kontrole (cena 3.263.580,54
Kč vč. DPH)

Usnesení č. 723
Rada města schvaluje zprávu o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce vytápění v ZŠ Vimperk,
Smetanova 405 a Vimperk a ulice Klostermannova – teplovodní přípojka pro čp. 368 a
čp. 369“ a rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi REKON INSTA
spol. s r. o., Budějovická 632, Volary nabídka vyhověla podmínkám zadávacího řízení.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 19.08.2019
Usnesení č. 724
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební práce „Rekonstrukce vytápění
v ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk“ se společností REKON INSTA spol. s r. o.,
Budějovická 632, Volary, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 19.08.2019

Usnesení č. 725
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební práce „Vimperk, ulice
Klostermannova – teplovodní přípojka pro čp. 368 a čp. 369“ se společností REKON
INSTA spol. s r. o., Budějovická 632, Volary, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 19.08.2019
Usnesení č. 726
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o centralizovaném zadávání zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „Sdružené dodávky elektrické energie pro město Vimperk, jeho
příspěvkové organizace a organizace, které majetkově ovládá, na období dodávky let
2020 – 2023 formou postupného nákupu“, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.08.2019
Usnesení č. 727
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise na zakázku
malého rozsahu na stavební práce "Vimperk – rekonstrukce chodníku v ul. Pražská a
parkoviště u polikliniky" rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi
Strabag a. s., Kačírkova 982/4, Praha 5 - Jinonice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.08.2019
Usnesení č. 728
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce "Vimperk – rekonstrukce chodníku v ul. Pražská a parkoviště u polikliniky " mezi
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a společností Strabag a. s., Kačírkova
982/4, Praha 5 - Jinonice, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.08.2019
Usnesení č. 729
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vimperk, parkoviště v ul. Podzámčí"
rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku společnosti VKB stavby s. r. o. Buk 51,
Prachatice. Tato nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 06.09.2019
Usnesení č. 730
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce „Vimperk, parkoviště v ul. Podzámčí" mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6,
Vimperk a společností VKB stavby s. r. o. Buk 51, Prachatice, dle předloženého návrhu.

Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 06.09.2019
10. Různé
R1) Pokračování záležitostí odboru investic a údržby
Přílohy:

- návrh dodatku č. 1, žádost společnosti REKON INSTA ze dne 12.08.2019

Usnesení č. 731
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.08.2019 na
stavební práce „Vimperk, ulice Klostermannova – teplovodní přípojka pro čp. 368 a čp.
369“ se společností REKON INSTA spol. s r. o., Budějovická 632, Volary, dle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 10.09.2019
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