Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 09.09.2019
Přítomni:

Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, JUDr.
Tomáš Samek, Ing. Petr Samek

Hosté:

Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Mgr. Jana Korbelová, vedoucí odboru SV
Ing. Ivana Janoudová, vedoucí FO
Mgr. Vladan Pokorný, ředitel ZŠ Smetanova, Vimperk
Marcela Kobrová, referentka odboru IÚ
Bc. Kristýna Samková, vedoucí OR
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2019
3. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
4. Záležitosti odboru životního prostředí
5. Veřejná zakázka „Kvalitní úřad, spokojený občan – Strategický plán rozvoje města
2021 - 2029“
6. Bytové záležitosti a nebytové prostory
7. Pozemky
8. Žádosti o přidělení dotace
9. Záležitosti odboru investic a údržby
10. 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 28.08.2019

2. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2019
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 790
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši 1.519.083,10 Kč (RO č. 38),
- změnu ve výdajích rozpočtu ve výši 198.549 Kč (RO č. 39).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 23.09.2019
3. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Přílohy:

a) pověření k výkonu funkce veřejného opatrovníka L. Č., rozsudek OS ČB ze
dne 29.07.2019
b) pověření k soudu ve věci jmenování a odvolání opatrovníka R. Č., předvolání
k soudnímu jednání ze dne 21.08.2019, žádost BH-Nemocnice Vimperk a. s. ze
dne 06.08.2019
c) pověřejní k soudu ve věci omezení svéprávnosti K. N., předvolání
k soudnímu jednání ze dne 28.08.2019
d) řešení bezbariérového přístupu na pracovniště orgánu sociálně-právní
ochrany dětí – kopie 3. strany protokolu o kontrole KÚ Jč kraje na odboru SV
dne 06. – 07.05.2019

Usnesení č. 791
Rada města pověřuje pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví Michaelu
Kunešovou, DiS. k výkonu funkce veřejného opatrovníka L. Č., nar. 04.09.1954, t. č. BHNemocnice Vimperk a. s., s platností od 10.09.2019. Rada města pověřuje starostku
vydáním pověření pro jmenovanou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 10.09.2019
Usnesení č. 792
Rada města pověřuje pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Michaelu
Cwienczekovou k výkonu funkce veřejného opatrovníka L. Č., nar. 04.09.1954, t. č. BHNemocnice Vimperk a. s., s platností od 10.09.2019. Rada města pověřuje starostku
vydáním pověření pro jmenovanou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 10.09.2019
Usnesení č. 793
Rada města pověřuje pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Michaelu
Cwienczekovou k účasti u soudního jednání a k činnostem, které souvisejí s

jmenováním opatrovníka paní R. Č., nar. 04.06.1958, t. č. BH-Nemocnice Vimperk a. s.
Rada města pověřuje starostku vydáním pověření pro jmenovanou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 10.09.2019
Usnesení č. 794
Rada města pověřuje pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Michaelu
Cwienczekovou k účasti u soudního jednání a k činnostem, které souvisejí
s ustanovením opatrovníka pana K. N., nar. 22.04.1941, bytem Palackého 375/42,
Vimperk. Rada města pověřuje starostku vydáním pověření pro jmenovanou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 10.09.2019
Usnesení č. 795
Rada města rozhodla pověřit Městskou správu domů, s. r. o. Vimperk, aby ve spolupráci
s odborem investic a údržby Městského úřadu Vimperk zpracovala řešení
bezbariérového přístupu k pracovištím odborů MěÚ Vimperk, které sídlí na adrese Nad
Stadiónem 199, Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, MěSD, termín do 31.12.2019
4. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:

a) návrh darovací smlouvy ve věci darování psa
b) souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve
vlastnictví města Vimperk – návrh žádosti, 8x A4 mapové podklady

Usnesení č. 796
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi P. K., Vlkonice 87 – Vacov a
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, jejímž předmětem je darování psa – fenky
křížence středního vzrůstu dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 20.09.2019
Usnesení č. 797
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve
vlastnictví města Vimperk dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.10.2019
5. Veřejná zakázka „Kvalitní úřad, spokojený občan – Strategický plán rozvoje města
2021 - 2029“
Přílohy:

- návrh Ing. Samka a OR, 2x nabídky účastníků v uzavřených obálkách
(nabídky uloženy na OR), záznam o otevírání obálek s nabídkami

Usnesení č. 798
Rada města na základě posouzení a hodnocení došlých nabídek na dodavatele veřejné
zakázky „Kvalitní úřad, spokojený občan – Strategický plán rozvoje města 2021 - 2029“
rozhodla přidělit zakázku účastníkovi ONplan lab, s. r. o., se sídlem Františka Křižíka
362/1, Praha 7, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: Ing. Samek, OR, termín do 30.09.2019
6. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:

a) žádost P. V. ze dne 30.08.2019 o prodloužení NS k bytu č. 6 v ul. K Rokli čp.
496, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost M. K. ze dne 28.08.2019 o prodloužení NS k bytu č. 2 v ul. K. Weise
čp. 393, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost M. K. ze dne 26.08.2019 o prodloužení NS k bytu č. 3A v ul. Pod
Pekárnou čp. 592, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost M. V. ze dne 21.08.2019 o prodloužení NS k bytu č. 5B v ul. Pod
Pekárnou čp. 592, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost M. K. ze dne 28.08.2019 o prodloužení NS k bytu č. 11 v ul. Pod
Pekárnou čp. 591, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost A. S. ze dne 02.09.2019 o prodloužení NS k bytu č. 1 v ul. K. Weise
čp. 396, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost J. S. ze dne 02.09.2019 o prodloužení NS k bytu č. 4B v ul. Pod
Pekárnou čp. 592, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost J. W. ze dne 11.02.2019 o prodloužení NS k bytu č. 17 v ul. Mírová
čp. 425, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost T. K. ze dne 29.08.2019 o uzavření NS k bytu č. 11 v ul. Nad
Stadionem čp. 135, Vimperk, o převedení bytu na bratra V. K., smlouva o
převedení práv a povinností mezi T. K. a V. K. ze dne 29.08.2019, vyjádření
MěSD, výpočet postupného započtení dopředu hrazeného nájemného, návrh
odboru HB
j) žádost H. K. ze dne 28.08.2019 o souhlas s přihlášením cizího státního
příslušníka do bytu č. 6 v ul. Pod Pekárnou čp. 591, Vimperk, vyjádření MěSD,
návrh odboru HB
k) žádost H. K. ze dne 28.08.2019 o pronájem NP č. 325 v bloku AB ve 2. NP
v čp. 199 v ul. Nad Stadionem, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB

Usnesení č. 799
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 6 v ulici K Rokli čp. 496
ve Vimperku s P. V., trvale bytem tamtéž, do 30.11.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.09.2019
Usnesení č. 800
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 2 v ulici Karla Weise čp.
393 ve Vimperku s M. K., trvale bytem tamtéž, do 30.09.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.09.2019
Usnesení č. 801

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 3A v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku se M. K., trvale bytem tamtéž, do 26.09.2021 za předpokladu
dodržení podmínek stanovených dotačním titulem MMR.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.09.2019
Usnesení č. 802
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5B v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku se M. V., trvale bytem tamtéž, do 26.09.2021 za předpokladu
dodržení podmínek stanovených dotačním titulem MMR.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.09.2019
Usnesení č. 803
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 11 v ulici Pod Pekárnou
čp. 591 ve Vimperku s M. K., trvale bytem tamtéž, do 29.10.2021.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.09.2019
Usnesení č. 804
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1 v ulici Karla Weise čp.
396 ve Vimperku s A. S., trvale bytem tamtéž, do 30.09.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.09.2019
Usnesení č. 805
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 4B v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku s J. S., trvale bytem tamtéž, do 26.09.2021 za předpokladu dodržení
podmínek stanovených dotačním titulem MMR.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.09.2019
Usnesení č. 806
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti J. W. o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.
17 v ulici Mírová čp. 425 ve Vimperku z důvodu jeho špatné platební morálky a vyzývá
jej k vyklizení a předání výše uvedeného bytu nejpozději do 31.10.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.09.2019
Usnesení č. 807
Rada města schvaluje smlouvu uzavřenou mezi T. a V. K. ze dne 29.08.2019, řešící
převzetí práv a povinností nájemce bytu č. 11 v ulici Nad Stadionem čp. 135 ve Vimperku

vůči závazku města Vimperk. Rada města dále rozhodla na základě této smlouvy, uzavřít
nájemní smlouvu k výše uvedenému bytu s V. K., trvale bytem 1. máje 200, Vimperk, a
to na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši 24,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0 . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.09.2019
Usnesení č. 808
Rada města souhlasí s přihlášením cizího státního příslušníka V. K. do bytu č. 6 v ulici
Pod Pekárnou čp. 591 ve Vimperku, jehož nájemcem je žadatelka H. K.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.09.2019
Usnesení č. 809
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání č. 325 o
výměře 8,9 m2 v bloku AB ve 2. NP v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku za
účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena ve výši 273,14
Kč/m2/rok. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.09.2019
7. Pozemky
Přílohy:

a) žádost V. J. a MUDr. K. J. ze dne 30.08.2019 a manž. B. ze dne 30.08.2019
o provedení drobné směny pozemků v k. ú. Hrabice, snímek mapy se
zákresem, vyjádření odboru IÚ, návrh odboru HB
b) směna pozemků v k. ú. Vimperk – Jednota, s. d., snímek mapy se zákresem,
kopie kupní smlouvy ze dne 22.04.2002, kopie NS ze dne 21.08.2009, vyjádření
odboru IÚ, návrh odboru HB
c) pronájem pozemků v k. ú. Vimperk za účelem údržby - kopie zveřejněného
záměru č. 27/17/2019, nabídka J. B. ze dne 16.08.2019, snímek mapy se
zákresem, návrh NS, návrh odboru HB
d) souhlas se záměrem stavby „Rekonstrukce VLT RS Vimperk – město“ –
E.ON Distribuce a. s. – návrh smlouvy o smlouvě budoucí zřízení VB – žádost
spol. REGAMONT, s. r. o. ze dne 29.08.2019, snímek mapy se zákresem,
podmínky města, návrh odboru HB
e) žádost M. N. ze dne 29.08.2019 o souhlas s umístěním jednoduché stavby
přístřešku nad venkovním sezení u hospůdky ve Výškovicích, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
f) žádost V. B. ze dne 04.09.2019 o souhlas s umístěním reklamního banneru
na předvánoční prodej ryb na zábradlí u chodníku kruhové křižovatky ve
Vimperku, návrh odboru HB
g) žádost V. B. ze dne 04.09.2019 o souhlas s umístěním reklamního banneru
na reklamní akci prodeje matrací na zábradlí chodníku kruhové křižovatky

Usnesení č. 810
Rada města rozhodla nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru nemovitostí
parc. č. 55 – trvalý travní porost v k. ú. Hrabice, ve smyslu směny jejich částí o výměře
cca 200 m2, za části parcel parc. č. 53/1, parc. č. 54 a parc. 56 na nichž se nachází
komunikace o výměře cca 75 m2 z vlastnictví manželů B., a za část parcely parc. č. 12/1

na níž se nachází komunikace o výměře cca 110 m2 z vlastnictví V. J. a MUDr. K. J. vše
v k. ú. Hrabice a pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro
zveřejnění záměru této směny tj. zajištění dělení a ocenění pozemků.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2019
Usnesení č. 811
Rada města rozhodla nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru nemovitostí
parc. č. 728/1 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Vimperk, ve smyslu směny
její části o výměře cca 150 m2 na níž se nachází stavba parkovací plochy, za parcelu
parc. č. 1842/77 a část parc. č. 1842 v k. ú. Vimperk z vlastnictví Jednoty, spotřebního
družstva ve Vimperku, se sídlem 1. máje 200, Vimperk a pověřuje odbor hospodářský
a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru této směny tj. zajištění dělení
a ocenění pozemků.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2019
Usnesení č. 812
Rada města rozhodla pronajmout panu J. B., bytem K. Weise 393, Vimperk pozemky
zapsané 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. 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 od 15.09.2019 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 100 Kč/rok. Rada města pověřuje
starostku města podpisem této nájemní smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.09.2019
Usnesení č. 813
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. 1060002121/002 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního vedení plynovodu STL
v rámci stavby „Rekonstrukce VLT RS Vimperk - město“ v pozemku ve vlastnictví města
Vimperk zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, vedeného
jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 1289/3 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 1.000 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 30.09.2019

Usnesení č. 814
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 4/1 – zahrada
v k. ú. Výškovice u Vimperka souhlasí dle předloženého návrhu s umístěním dřevěné
demontovatelné stavby přístřešku nad venkovním sezením u hospůdky ve Výškovicích,
na výše uvedeném pozemku města za předpokladu, že po dokončení této stavby bude
pozemek města uklizen, tj. veškerý zbytkový materiál bude z pozemku odstraněn.
Souhlas je vydáván investoru stavby na nájemci objektu čp. 12 paní M. N., Výškovice
12, Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2019
Usnesení č. 815
Rada města uděluje souhlas V. B., bytem Mírová 407, Vimperk k umístění reklamního
banneru na předvánoční prodej ryb o velikosti 10m x 1m, na zábradlí u chodníku
kruhové křižovatky ve Vimperku, na pozemku parc. č. 1108/8 v k. ú. Vimperk, v období
od 13.12.2019 do 24.12.2019. Souhlas podléhá souhlasnému stanovisku odboru
dopravy MěÚ Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.09.2019
Usnesení č. 816
Rada města neuděluje souhlas panu V. B., bytem Mírová 407, Vimperk k umístění
reklamního banneru na propagaci reklamní akce na prodej matrací, na zábradlí u
chodníku kruhové křižovatky v Nádražní ulici ve Vimperku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.09.2019
Návrh na usnesení
Rada města uděluje souhlas panu V. B., bytem Mírová 407, Vimperk k umístění reklamního
banneru na propagaci reklamní akce na prodej matrací, na zábradlí u chodníku kruhové
křižovatky ve Vimperku, na pozemku parc. č. 1108/8 v k. ú. Vimperk, v období od 11.09.2019
do 19.10.2019.
Umístění banneru bude zpoplatněno jednorázovým poplatkem ve výši ……………. Kč bez
DPH. Souhlas podléhá souhlasnému stanovisku odboru dopravy MěÚ Vimperk.
Nehlasovalo se.
8. Žádosti o přidělení dotace
Přílohy:

a) žádost spolku Vimpersko, z. s. ze dne 28.08.2019 o přidělení dotace na akci
Malování na asfalt a opékání špekáčků
b) žádost spolku ZO ČSCH Vimperk z. s. na okresní výstavu drobného zvířectva

Usnesení č. 817
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 2.000 Kč spolku Vimpersko, z. s., Svornosti
42/2, Vimperk, na úhradu nákladů při pořádání akce Malování na asfalt a opékání
špekáčků, která se konala 03.09.2019 na dětském hřišti Nad Pekárnou. Dotace bude

poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do
30.09.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 13.09.2019
Usnesení č. 818
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 3.000 Kč ZO Českého svazu chovatelů,
Zámek 26, Vimperk, na úhradu nákladů při pořádání okresní výstavy drobného
zvířectva, která se bude konat dne 11.10.2019 - 13.10.2019 v areálu ZO ČSCH Zámek 26.
Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování dotace do 30.11.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek T.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 13.09.2019
9. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce vytápění v ZŠ Vimperk,
Smetanova 405, Vimperk“
b) zadávací řízení na akci „Zpevněné plochy pro separaci odpadu“, jmenování
komise
c) návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regeneraci MPZ Vimperk
2019 Římskokatolické farnosti Vimperk

Usnesení č. 819
Rada města rozhodla ukončit provádění díla dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne
12.08.2019 na stavební práce „Rekonstrukce vytápění v ZŠ Vimperk, Smetanova 405,
Vimperk“ z důvodu technických a provozních překážek při realizaci díla.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 04.10.2019
Usnesení č. 820
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek zahájit zadávací řízení na akci „Zpevněné plochy pro
separaci odpadu“ dle předloženého návrhu s jednou navrženou změnou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.09.2019
Usnesení č. 821
Rada města jmenuje v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek komisi na akci „Zpevněné plochy pro separaci odpadu“ ve
složení Ing. Josef Kotál, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Petr Květoň.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.09.2019
Usnesení č. 822

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ
Vimperk 2019 s Římskokatolickou farností Vimperk, náměstí Svobody 46, Vimperk dle
předloženého návrhu. Dotace je poskytována na obnovu všech vstupních dveří do
kostela Navštívení Panny Marie ve Vimperku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.09.2019
10. Různé
R1) Informace – dopis vedoucí Městské knihovny Vimperk E. Buryanové ze dne 04.09.2019
– bez usnesení
R2) Informace – o předkládaných materiálech k projednání zastupitelstvu města 23.09.2019
(FO, OR, odbor HB, KO)
R3) Souhlas s uskutečněním akce Pecha kucha
Přílohy:

- ústní návrh Ing. Samka, bez příloh

Usnesení č. 823
Rada města souhlasí s konáním jednorázové akce Pecha kucha dne 11.09.2019
v budově čp. 194 v ul. 1. máje, Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek T.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, MěSD, termín do 30.09.2019
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