Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 04.11.2019
Přítomni:

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

Hosté:

Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Bc. Kristýna Samková, vedoucí OR
Bc. Renata Samohejlová, vedoucí KS
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Projekt regenerace veřejného
prostranství na sídlišti Míru ve Vimperku – 2. a 3. etapa“
3. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
4. Pravidla pro užívání městského rozhlasu ve Vimperku
5. Bytové záležitosti
6. Pozemky
7. Rezignace na funkci člena dopravní komise
8. Různé

Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 29.10.2019

2. Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Projekt regenerace veřejného
prostranství na sídlišti Míru ve Vimperku – 2. a 3. etapa“
Přílohy:

- Podání žádosti o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje
bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích na akci „Projekt
regenerace veřejného prostranství na sídlišti Míru ve Vimperku – 2. a 3. etapa“
– výzva k předkládání žádostí o dotaci, metodický pokyn, příručka pro žadatele
o dotaci a úvěr, kritéria pro výběr žádostí přijatých žádostí, NV 390/2017 Sb.,
situace – 2. a 3. etapa

Usnesení č. 987
Rada města schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace z prostředků SFRB na
regeneraci veřejných prostranství na sídlištích na akci „Projekt regenerace veřejného
prostranství na sídlišti Míru ve Vimperku – 2. a 3. etapa“, žadatel město Vimperk. Rada
města pověřuje odbor rozvoje administrací uvedené žádosti o poskytnutí dotace.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 18.12.2019
3. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

a) zápis ze zasedání kulturní komise dne 28.08.2019 – bez usnesení
b) zápisy z jednání redakční rady Vimperských novin - zářijové, říjnové a
listopadové jednání – bez usnesení
c) Provoz MŠ Vimperk, Klostermannova 365 v době vánočních prázdnin –
žádost MŠ o uzavření – bez usnesení

4. Pravidla pro užívání městského rozhlasu ve Vimperku
Přílohy:

- pravidla pro užívání městského rozhlasu ve Vimperku platné od 10.02.2014,
návrh nových pravidel pro užívání městského rozhlasu ve Vimperku s platností
od 01.01.2020 s vyznačenými změnami, statistika možného zpoplatnění
městského rozhlasu za roky 2017, 2018 a 2019

Usnesení č. 988
Rada města schvaluje a vydává směrnici č. 1/2019 – Pravidla pro užívání městského
rozhlasu dle předloženého návrhu s platností od 01.01.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 31.12.2019

5. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost M. V. ze dne 22.10.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v ul. Karla
Weise čp. 397 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost T. K. ze dne 23.10.2019 o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 2 v ul. 1. máje
čp. 144 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost L. B. ze dne 24.10.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v ul. U Lázní
čp. 171 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost odboru HB k možnosti dovolání k nejvyššímu soudu proti rozsudku Krajského
soudu v Českých Budějovicích týkající se výpovědi z nájmu bytu I. V., bytem Luční 500,
Vimperk, rozsudek Krajského soudu v ČB – nehlasovalo se, bez usnesení
e) návrh změn odboru HB v pravidlech upravující otázky související s nájmem bytů a
zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk – původní znění
pravidel, nová pravidla RM Vimperk
Usnesení č. 989
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 11 v ulici Karla Weise
čp. 397 ve Vimperku s M. V., trvale bytem tamtéž, do 30.11.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.11.2019
Usnesení č. 990
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 2 v ulici 1. máje čp. 144
ve Vimperku s T. K., trvale bytem tamtéž, do 30.11.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.11.2019
Usnesení č. 991
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku s L. B., trvale bytem tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 05.11.2019 do
31.10.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 33,72 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.11.2019
Usnesení č. 992
Rada města schvaluje nová PRAVIDLA RADY MĚSTA VIMPERK upravující otázky
související s nájmem bytů ve vlastnictví města Vimperk dle předloženého návrhu
s navrženou změnou, s platností od 06.11.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.11.2019

6. Pozemky
Přílohy:
a) ukončení nájmu pozemku parc. č. 19 v k. ú. Vimperk užívaného k zahrádkaření – žádost
J. V. a J. F. ze dne 23.10.2019 o odprodej parcely, snímek mapy se zákresem, vyjádření
odboru VÚP, nájemní smlouva k pozemkové parcele, návrh odboru HB
b) provedení drobné směny pozemků v k. ú. Hrabice a části parc. č. 399 v k. ú. Křesanov –
návrh geometrického plánu č. 143-254/2019, snímky mapy se zákresem pozemku parc.
č. 399 k. ú. Křesanov, návrh odboru HB
Usnesení č. 993
Rada města bere na vědomí ukončení pronájmu pozemku parc. č. 19 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 57 m2 v k. ú. Vimperk dle uzavřené Nájemní smlouvy
k pozemkové parcele ze dne 29.05.1996, využívané za účelem zahrádkaření, z důvodu
úmrtí nájemce.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.11.2019
Usnesení č. 994
Rada města rozhodla nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru nemovitostí
parc. č. 19 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2 v k. ú. Vimperk dle
předloženého návrhu, ve smyslu jeho prodeje a pověřuje odbor hospodářský a bytový
přípravou podkladů pro zveřejnění záměru prodeje tj. zajištění ocenění tohoto pozemku
a dále oslovení Římskokatolické farnosti Vimperk o vyřešení neregistrovaných věcných
břemen vedení dešťových svodů a plynovodní přípojky pro přiléhající objekt čp. 46
v tomto pozemku města.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.11.2019
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru
nemovitostí parc. č. 19 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2 v k. ú. Vimperk
ve smyslu jeho prodeje, dle předložené žádosti o jeho prodej ze dne 23.10.2019, a rozhodla
tento pozemek ponechat nadále v majetku města Vimperk a jeho užívání k domu čp. 100
v Kostelní ulici řešit jeho pronájmem.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 995
Rada města rozhodla nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru nemovitostí
parc. č. 399 – ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Křesanov, ve smyslu směny jeho
části o výměře cca 223 m2, za části parcely parc. č. 803/1 (nově oddělenou
geometrickým plánem č. 243-254/219 a vedenou jako parc. č. 803/3) na níž se nachází
komunikace o výměře cca 223 m2 z vlastnictví L. M. a pověřuje odbor hospodářský
a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru této směny tj. zajištění dělení
a ocenění pozemku města.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.11.2019

7. Rezignace na funkci člena dopravní komise – bez usnesení
Přílohy:

- rezignace P. Nového ze dne 23.10.2019 na funkci člena dopravní komise

Rada města bere na vědomí rezignaci Petra Nového na funkci člena dopravní komise ke dni
23.10.2019.
8. Různé
Datum vyhotovení: 04.11.2019
Zapsala:

Petra Láchová, Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

JUDr. Tomáš Samek

