Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 07.10.2019
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, JUDr.
Tomáš Samek, Ing. Petr Samek
Ing. Jan Tůma, MPA
Ing. Jana Schererová, MPA, vedoucí odboru VV
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitost odboru finančního
3. Návrh smlouvy o partnerství při realizaci projektu a zajištění udržitelnosti výstupu
projektu „ATCZ142 Klimatická zeleň/ KLIMAGRÜN“
4. Pozemky
5. Bytové záležitosti
6. Návrh smlouvy o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání
audiovizuálních děl v kinech
7. Zápisy z jednání Výboru pro rozvoj města Vimperk
8. Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Zpracování Strategického plánu
města Vimperk“
9. Navýšení kontokorentu na účtu společnosti Městské lesy Vimperk, s. r. o.
10. Záležitosti odboru investic a údržby
11. Různé

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

RM 07.10.2019
1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 30.09.2019

2. Záležitost odboru finančního
Přílohy:

a) návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2019
b) souhlas zřizovatele s přijetím finančních darů pro MěKS Vimperk – žádost ze
dne 30.09.2019, 3x darovací smlouvy

Usnesení č. 892
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši 1.353.718 Kč (RO č. 43),
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 69.712 Kč (RO č. 44).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek T. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 21.10.2019
Usnesení č. 893
Rada města v působnosti zřizovatele podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, dává souhlas Městskému
kulturnímu středisku Vimperk, Johnova 226, Vimperk k nabytí finančních darů v celkové
výši 50.000 Kč dle přiložených darovacích smluv na pořádání akce 26. letní kurzy žesťů.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek T. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 21.10.2019
3. Návrh smlouvy o partnerství při realizaci projektu a zajištění udržitelnosti výstupu
projektu „ATCZ142 Klimatická zeleň/ KLIMAGRÜN“
Přílohy:

- návrh odboru ŽP, návrh smlouvy s přílohou č. 1 a č. 2, snímek mapy se
zákresem

Usnesení č. 894
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o partnerství při realizaci projektu a zajištění
udržitelnosti výstupů projektu „ATCZ142 Klimatická zeleň/ KLIMAGRÜN“ mezi
Krajským sdružením NS MAS ČR Jihočeského kraje a městem Vimperk dle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.11.2019
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4. Pozemky
Přílohy:

- souhlas s provedením výměny dřevěných sloupů NN za betonové na
pozemcích města – žádost společnosti Elektroinvest ze dne 02.10.2019,
snímek mapy se zákresem, souhlas vlastníka nemovitosti, návrh odboru HB

Usnesení č. 895
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parcel katastru
nemovitostí parc. č. 2518/13 a parc. č. 2518/16 v katastrálním území Vimperk souhlasí
dle předloženého návrhu se vstupem a provedením prací na výše uvedených parcelách
spočívajících v demontáži stávajících dřevěných sloupů NN a jejich výměnu za
betonové sloupy vzdušného vedení NN v rámci stavby “ Vimperk – Na Cihelně, TS, kNN“
jejímž investorem je společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek T. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.10.2019
5. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) informace o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu k 30.09.2019 – bez usnesení
b) žádost Ing. V. W. ze dne 26.09.2019 o prodloužení NS k bytu č 23 v ul. SNP čp. 461,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost P. N. ze dne 25.09.2019 o prodloužení NS k bytu č. 23 v ul. K Rokli čp. 495, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost R. V. ze dne 23.09.2019 o prodloužení NS k bytu č. 1 v ul. K Rokli čp. 494, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost S. P. ze dne 09.09.2019 o prodloužení NS k bytu č. 17 v ul. K. Weise čp. 393,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost P. C. ze dne 11.09.2019 o prodloužení NS k bytu č. 7 v ul. K Rokli čp. 496, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost J. Z. ze dne 12.09.2019 o prodloužení NS k bytu č. 22 v ul. Mírová čp. 435, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost V. J. ze dne 17.09.2019 o prodloužení NS k bytu č. 5 v ul. K Rokli čp. 496, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost J. P. ze dne 27.09.2019 o prodloužení NS k bytu č. 1 v ul. Mírová čp. 429, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
j) žádost R. K. ze dne 30.09.2019 o prodloužení NS k bytu č. 2 v ul. Pod Pekárnou čp. 592,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 896
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 23 v ulici SNP čp. 461 ve
Vimperku s Ing. V. W. Ph.D., trvale bytem tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od
01.11.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek T. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.10.2019
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Usnesení č. 897
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 23 v ulici K Rokli čp. 495 ve
Vimperku s P. N., trvale bytem tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od 01.11.2019.
Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek T. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.10.2019
Usnesení č. 898
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v ulici K Rokli čp. 494 ve
Vimperku s R. V., trvale bytem tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od 01.11.2019.
Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek T. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.10.2019
Usnesení č. 899
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 17 v ulici Karla Weise
čp. 393 ve Vimperku se S. P., trvale bytem tamtéž, do 30.11.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek T. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.10.2019
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 17 v ulici Karla Weise čp. 393 ve
Vimperku se S. P., trvale tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od 01.12.2019. Nájemné
je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 900
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 7 v ulici K Rokli čp. 496
ve Vimperku s P. C., trvale bytem tamtéž, do 30.11.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek T. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.10.2019
Usnesení č. 901
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 22 v ulici Mírová čp. 435
ve Vimperku s J. Z., trvale bytem tamtéž, do 31.10.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek T. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.10.2019
Usnesení č. 902
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 v ulici K Rokli čp. 496 ve
Vimperku s V. J., trvale tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od 01.11.2019.
Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek T. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.10.2019
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Návrh na usnesení
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici K Rokli čp. 496 ve
Vimperku s V. J., trvale bytem tamtéž, do 31.10.2020.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 903
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 v ulici Mírová čp. 429 ve
Vimperku s J. P., trvale tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 08.10.2019 do
31.10.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek T. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.10.2019
Usnesení č. 904
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2B v ulici Pod Pekárnou čp. 592
ve Vimperku s R. K., trvale tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 08.10.2019 do
07.10.2021 za předpokladu dodržení podmínek stanovených dotačním titulem MMR.
Nájemné je stanoveno ve výši 44,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek T. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.10.2019
6. Návrh smlouvy o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání
audiovizuálních děl v kinech
Přílohy:

- návrh odboru ŠK, návrh smlouvy

Usnesení č. 905
Rada města rozhodla uzavřít Hromadnou licenční smlouvu o užití hudebních děl
s textem i bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech mezi Ochranným svazem
autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Československé armády 20,
Praha 6 a městem Vimperk, se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk, dle předloženého
návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 15.10.2019
7. Zápisy z jednání Výboru pro rozvoj města Vimperk
Přílohy:
- č. 3/VRM/2019 ze dne 26.08.2019 a č. 4/VRM/2019 ze dne 16.09.2019
Bez usnesení.
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8. Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Zpracování Strategického plánu
města Vimperk“
Přílohy:

- návrh Ing. Samka a OR, návrh smlouvy, záznam o předběžné řídící kontrole

Usnesení č. 906
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Zpracování
Strategického plánu města Vimperk“ se společností ONplan lab, s. r. o., se sídlem
Františka Křížka 362/1, Praha 7, dle předloženého návrhu. Odměna za provedení
předmětu díla je sjednána ve výši 345.000,00 Kč bez DPH.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, Ing. P. Samek, termín do 15.10.2019
9. Navýšení kontokorentu na účtu společnosti Městské lesy Vimperk, s. r. o.
Přílohy:

- žádost MěL Vimperk ze dne 03.10.2019

Usnesení č. 907
Rada města zastupující město Vimperk v působnosti valné hromady jako jediný
společník společnosti Městské lesy Vimperk, s. r. o., souhlasí s navýšením
kontokorentu na účtu této společnosti na výši 2.500.000 Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 11.10.2019
10. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí s přílohou č. 1
b) návrh smlouvy o dílo na výběr dodavatele na akci „Dům čp. 8, náměstí
Svobody, Vimperk – obnova fasády vnějších stěn uzavřeného traktu – II. etapa“
(711.281 Kč vč. DPH), záznam o předběžné řídící kontrole
c) pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti

Usnesení č. 908
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí č. 9001627172 se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.10.2019
Usnesení č. 909
Rada města na základě výsledků provedeného zadávacího řízení rozhodla uzavřít
smlouvu o dílo na realizaci stavební zakázky „Dům čp. 8, náměstí Svobody, Vimperk –
obnova fasády vnějších stěn uzavřeného traktu – II. etapa“ s Pavlem Tisoněm, Libínské
Sedlo 5, Prachatice dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.10.2019
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Usnesení č. 910
Rada města rozhodla realizovat záměr kamerového systému pro měření úsekové
rychlosti v úsecích Pražská – Pasovská, Sušická a Korkusova Huť.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.10.2019
Usnesení č. 911
Rada města rozhodla zadat administraci zadávacího řízení na akci „Pronájem
kamerového systému pro měření úsekové rychlosti" Mgr. Ivaně Šilhanové, Vyšovatka
11, Buk a pověřuje Městskou policii Vimperk vystavením objednávky.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, MěP, termín do 16.10.2019
11. Různé
R1) Pořízení investice pro Městské služby Vimperk, s. r. o.
Přílohy:

- žádost MěSl Vimperk ze dne 07.10.2019

Usnesení č. 912
Rada města zastupující město Vimperk v působnosti valné hromady jako jediný
společník společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o., souhlasí s tím, aby společnost
Městské služby Vimperk, s. r. o. uzavřela obchod - pořízení investice traktoru New
Holland T7.165 S v ceně 1.985.000 Kč v roce 2019 prostřednictvím zákaznického úvěru
s akontací 20 % a měsíční splátkou 37.062 Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 31.10.2019
R2) Rada města zkontrolovala úkoly plynoucí z jednání ZM 23.09.2019 – bez usnesení.
Datum vyhotovení: 07.10.2019

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Bohumil Petrášek
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