Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 09.12.2019
Přítomni:
Omluven:
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
Mgr. et Mgr. Adéla Jiříková, vedoucí odboru ŠK
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti finančního odboru
3. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
4. Záležitosti odboru životního prostředí
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
6. Pozemky
7. Záležitosti odboru investic a údržby
8. Návrh darovací smlouvy v rámci projektu „Taxík Maxík“
9. Žádost o souhlas s podporou a pořádáním běhu Vltava Run
10. Žádost o poskytnutí dotace
11. Různé

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

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 02.12.2019

2. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:
a) návrh rozpočtových opatření
b) návrh na výměnu a pořízení platebních terminálů od spol. Worldline Czech Republic s. r.
o. – návrh objednávkového formuláře
c) žádost MěKS Vimperk ze dne 04.12.2019 o navýšení závazného ukazatele – mzdové
náklady, rozpočet MěKS na rok 2019
Usnesení č. 1080
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši 564.424,50 Kč (RO č. 51),
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 30.000 Kč (RO č. 52).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 23.12.2019
Usnesení č. 1081
Rada města souhlasí s výměnou dvou stávajících platebních terminálů a pořízením
dvou nových platebních terminálů od společnosti Worldline Czech Republic s. r. o.,
Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 – Karlín a pověřuje starostku města podpisem
objednávkového formuláře podle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.12.2019
Usnesení č. 1082
Rada města v působnosti zřizovatele dává souhlas Městskému kulturnímu středisku
Vimperk, Johnova 226/2, 385 01 Vimperk s navýšením závazného ukazatele mzdové
náklady včetně pojištění o 42.500 Kč.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 23.12.2019
3. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) žádost R. Mošny ze dne 26.11.2019 o souhlasné stanovisko s pořádáním ohňostroje
b) návrh nového znění Zásad pro stanovení platového tarifu, výše příplatku za vedení,
osobního příplatku, zvláštního příplatku, specializačního příplatku a poskytování odměn
ředitelům škol, které zřizuje město Vimperk
c) návrh odměn ředitelům základních a mateřských škol, jejichž zřizovatel je město Vimperk
d) návrh změny v platovém výměru ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných
městem Vimperk – platové výměry ředitelů ZŠ TGM Vimperk a ZŠ Smetanova, MŠ
Klostermannova a MŠ 1. máje

Usnesení č. 1083
Rada města rozhodla pořádat novoroční ohňostroj v zajištění společnosti Mošna Josef
– MarketingPyro dne 01.01.2020 na pozemcích města Vimperk a pověřuje odbor ŠK
zajištěním souhlasného stanoviska města Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 12.12.2019
Usnesení č. 1084
Rada města schvaluje „Zásady pro stanovení platového tarifu, výše příplatku za vedení,
osobního příplatku, zvláštního příplatku, specializačního příplatku a poskytování
odměn ředitelům škol, které zřizuje město Vimperk“ s navrženými změnami, s účinností
od 09.12.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 13.12.2019
Usnesení č. 1085
Rada města souhlasí s předloženým návrhem finančních odměn pro ředitele základních
a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Vimperk, a ukládá odboru školství,
kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 13.12.2019
Usnesení č. 1086
Rada města souhlasí se změnou v platovém výměru ředitelky Základní školy T.G.M.,
Vimperk 1. máje 268, okres Prachatice, ředitele Základní školy Smetanova 405, Vimperk,
okres Prachatice, 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 01.01.2020. Rada
města pověřuje odbor ŠK patřičnými úředními úkony a následně starostku města
Vimperk podpisem předloženého platového výměru.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 13.12.2019
4. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:
a) návrh cen za svoz a odstraňování odpadu podobného komunálnímu na rok 2020 pro
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání – výpočet ceny
b) návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci na odstraňování použitého textilu se spol.
DIMATEX CS, spol. s r. o., kopie původní Smlouvy o spolupráci
Usnesení č. 1087
Rada města souhlasí s cenami za svoz a odstraňování odpadu podobného
komunálnímu na rok 2020 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání
– svoz 1x za 14 dní (26 vývozů/rok) a 12 vývozů za rok dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.12.2020

Usnesení č. 1088
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 07.11.2014 –
odstraňování použitého textilu, mezi společností DIMATEX CS, spol. s r. o., se sídlem
Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, zastoupenou Ing. Lukášem Killarem,
jednatelem a městem Vimperk, se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk,
zastoupeným starostkou města Ing. Jaroslavou Martanovou, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 10.01.2020
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost Z. K. ze dne 27.11.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17 v ul. K Rokli
čp. 496 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost Bc. M., DiS. ze dne 27.11.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v ul.
Mírová čp. 429 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost V. O. ze dne 13.11.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 22 v ul. K. Weise
čp. 396 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost I. S. ze dne 14.11.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 v ul. SNP čp.
462 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
e) žádost M. Z. ze dne 11.11.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v ul. K. Weise
čp. 394 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
f) žádost R. Š. ze dne 11.11.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 31 v ul. Luční
čp. 499 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
g) žádost S. K. ze dne 18.11.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 29 v ul. Luční
čp. 499 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
h) žádost I. R. ze dne 11.11.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v ul. Mírová
čp. 458 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
i) žádost Rohde&Schwarz závod Vimperk, s. r. o. ze dne 13.11.2019 o prodloužení nájemní
smlouvy k bytu č. 19 v ul. Čelakovského čp. 400 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o.,
návrh odboru HB
j) žádost Rohde&Schwarz závod Vimperk, s. r. o. ze dne 13.11.2019 o prodloužení nájemní
smlouvy k bytu č. 22 v ul. Luční čp. 498 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh
odboru HB
k) návrh MěSD, s. r. o. ze dne 03.12.2019 na výpověď z nájmu bytu č. 10 v ul. Krátká čp.
207 ve Vimperku z důvodu dlužného nájemného – D. S., evidence předpisu a plateb, kopie
§ 2291 OZ, návrh odboru HB
l) žádost BH-Nemocnice Vimperk a. s. ze dne 04.12.2019 o zakoupení plynového kotle,
kopie čl. 5.6 NS, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
m) informace - přehled došlých žádostí o zařazení do seznamu žadatelů o byt ve Vimperku
v měsíci listopadu 2019 – bez usnesení
Usnesení č. 1089
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 17 v ulici K Rokli 496 ve
Vimperku se Z. K., trvale bytem tamtéž, do 31.12.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí P. Samek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.12.2019

Usnesení č. 1090
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 11 v ulici Mírová čp. 429
ve Vimperku s Bc. K. M., DiS., trvale bytem tamtéž, do 31.12.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.12.2019
Usnesení č. 1091
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 22 v ulici Karla Weise
čp. 396 ve Vimperku s V. O., trvale bytem tamtéž, do 31.12.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.12.2019
Usnesení č. 1092
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 12 v ulici SNP čp. 462
ve Vimperku s I. S., trvale bytem tamtéž, do 31.12.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.12.2019
Usnesení č. 1093
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1 v ulici Karla Weise
čp. 394 ve Vimperku s M. Z., trvale bytem tamtéž, do 31.12.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.12.2019
Usnesení č. 1094
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 31 v ulici Luční čp. 499 ve
Vimperku s R. Š., trvale bytem tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od 01.01.2020.
Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.12.2019
Usnesení č. 1095
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 29 v ulici Luční čp. 499
ve Vimperku se S. K., trvale bytem tamtéž, do 31.12.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.12.2019
Usnesení č. 1096
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 11 v ulici Mírová čp.
458 ve Vimperku s I. R., trvale bytem tamtéž, do 31.12.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.12.2019

Usnesení č. 1097
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 19 v ulici Čelakovského
čp. 400 ve Vimperku s ROHDE&SCHWARZ závod Vimperk, s. r. o., Špidrova 49, Vimperk,
zastoupenou Konradem Bartlem, IČO: 260 34 441, do 31.12.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.12.2019
Usnesení č. 1098
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 22 v ulici Luční čp. 498
ve Vimperku s ROHDE&SCHWARZ závod Vimperk, s. r. o., Špidrova 49, Vimperk,
zastoupenou Konradem Bartlem, IČO: 260 34 441, do 31.12.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.12.2019
Usnesení č. 1099
Rada města rozhodla o výpovědi z nájmu bytu č. 10, 1+1 s příslušenstvím, v ulici Krátká
čp. 207 ve Vimperku, z důvodu uvedeného v § 2291 občanského zákoníku v platném
znění, pro dlužné nájemné a plnění za užívání bytu za dobu delší než 3 měsíce, ve výši
7.812Kč (dlužná částka ke dni 03.12.2019) D. S., trvale bytem Krátká čp. 207, Vimperk.
Nájemní poměr skončí dnem doručení výpovědi. Nájemce je povinen byt bez
zbytečného odkladu odevzdat, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.12.2019
Usnesení č. 1100
Rada města souhlasí s pořízením plynového kotle do pronajatých prostor určených
podnikání, které má v nájmu BH-Nemocnice Vimperk, Pivovarská 158, 385 01 Vimperk
IČ:290 15 839, dle cenové nabídky ENERGIE AG Teplo Vimperk s. r. o. ve výši 216.040
Kč bez DPH. Náklady na pořízení kotle budou financovány v souladu s nájemní
smlouvou uzavřenou mezi městem Vimperk a BH-Nemocnicí Vimperk a. s. ze dne
13.01.2010, dle článku 5.6, tj. z uhrazeného nájemného nájemce - BH-Nemocnice a.s.
pronajímateli městu Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.12.2019

6. Pozemky
Přílohy:
a) žádost J. B. ze dne 12.11.2019 o změnu věcných břemen zřízených pro něj jako
oprávněnou osobu na vlastníka panujícího pozemku, geometrický plán č. 2013-83/2011,
kopie kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene za dne 14.11.2011, návrh
nové smlouvy, návrh odboru HB
b) vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu „Výstavba 33 rodinných domů v k. ú.
Hrabice“ – snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) žádost V. Š. ze dne 02.12.2019 o ukončení nájemní smlouvy č. 10-144/06 k pozemku
parc. č. 1303/1 v k. ú. Vimperk, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) žádost J. S. ze dne 20.11.2019 o odkoupení části pozemku parc. č. 1685/1 a
spoluvlastnického podílu ideální ½ pozemků parc. č. 1680/1 a parc. č. 1682/8 v k. ú.
Vimperk, snímek mapy se zákresem, geometrický plán č. 2560-13/2019, vyjádření odboru
VÚP, návrh odboru HB
e) prodej parc. č. 19 v k. ú. Vimperk – zveřejnění záměru prodeje zřízení věcných břemen
služebnosti inženýrské sítě a služebnosti okapu na parc. č. 19 ve prospěch vlastníka
stavby čp. 46 postavené na parc. č. 3 vše v k. ú. Vimperk – žádost J. V. a J. F. ze dne
23.10.2019 o prodej, snímek mapy se zákresem, vyjádření odboru VÚP, znalecký
posudek č. 4447/2019, návrh smlouvy o zřízení věcných břemen služebnosti inženýrské
sítě a služebnosti okapu, návrh odboru HB
f) žádost Ing. B. a Bc. Ch. ze dne 03.12.2019 o souhlas s vedením vodovodní přípojky přes
pozemek města parc. č. 304/3 v k. ú. Lipka u Vimperka k plánované novostavbě
rodinného domu, snímek mapy se zákresem, návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, návrh odboru HB
g) snížení nájemného za pronájem lesních pozemků města Vimperk – žádost MěL Vimperk,
s. r. o. ze dne 02.12.2019, návrh dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 10.04.2014,
návrh odboru HB
Usnesení č. 1101
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu s panem J. B., bytem Špidrova
55/4, Vimperk smlouvu o zrušení věcného břemene a smlouvu o zřízení věcných břemen
– služebnosti inženýrské sítě, stezky a cesty spočívající ve změně již zřízených věcných
břemen vedení kanalizace a práva chůze a jízdy váznoucích na části pozemku města
parc. č. 1546/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 910 m2, jehož součástí je i stavba
čp. 150 Vimperk II – objekt k bydlení v katastrálním území Vimperk dle geometrického
plánu č. č. 2013-83/2011 z oprávněné osoby p. B. na vlastníka panujícího pozemku tj.
parc. č. 1545, jejíž součástí je stavba čp. 151 Vimperk II v Pasovské ulici. Veškeré
náklady spojené s přepisem věcného břemene v katastru nemovitostí uhradí p. B.. Rada
města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2019
Usnesení č. 1102
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 452, parc.
č. 453/12, parc. č. 453/30, parc. č. 455, parc. č. 670/2 a parc. č. 681/2 v k. ú. Hrabice
souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění
stavby označené jako „Výstavba 33 rodinných domů k. ú. Hrabice“, zpracovanou
společností AGIN s. r. o., se sídlem Bohumilice 88, Čkyně v září 2019. Tato stavba řeší
výstavbu ZTV a rodinných domů v lokalitě Pod Hrabicemi, jejíž investorem je
společnost BIDLI Bydlení Sedm s. r. o., Jindřišská 889/17, Praha 1 – Nové Město.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2019

Usnesení č. 1103
Rada města rozhodla ukončit pronájem části parcely parc. č. 1303/1 – ostatní plocha,
manipulační plocha v k. ú. Vimperk označené č. 8 o výměře 30 m2 užívané
k zahrádkaření s nájemcem paní V. Š., bytem Boubínská 17, Vimperk podle nájemní
smlouvy č. 10-144/06 k pozemkové parcele uzavřené dne 24.08.2006, dohodou
k 31.12.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2019
Usnesení č. 1104
Rada města rozhodla nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru nemovitostí
parc. č. 1685/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jeho částí oddělenou
geometrickým plánem č. 2560-13/2019 a nově vedenou jako parc. č. 1685/3 o výměře 29
m2 a dále se spoluvlastnickým podílem o velikosti ideální 1/2 pozemků parc. č. 1680/1 –
ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 412 m2 a parc. 1682/8 – lesní pozemek
o celkové výměře 2 m2 vše v k. ú. Vimperk, ve smyslu jejich prodeje a pověřuje odbor
hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru prodeje tj. zajištění
ocenění těchto pozemků.
P. Samek oznámil střet zájmu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2019
Usnesení č. 1105
Rada města rozhodla 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 katastru nemovitostí parc. č. 19 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
57 m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4447/2019 vypracovaným znalkyní
Evou Petschovou dne 27.11.2019 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 8.550 Kč (150
Kč/m2). 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 ve výši 500 Kč. Kupující dále uhradí
náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj.
poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Pozemek bude prodán vlastníku domu čp. 100 v Kostelní ulici postaveném na parc. č. 20
vše v k.ú. Vimperk z důvodu, že tento pozemek města slouží jako jedinný možný přístup
k tomuto domu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2019

Usnesení č. 1106
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu s Římskokatolickou farností
Vimperk se sídlem náměstí Svobody 46, Vimperk, jakožto vlastníkem pozemku parc. č. 3
– zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba čp. 46 (fara) v k. ú. Vimperk,
Smlouvu o zřízení věcných břemen - služebnosti inženýrské sítě a služebnosti okapu
spočívající v právu vést a udržovat na pozemku města parc. 19 - ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 57 m2, podzemní i nadzemní vedení plynovodní přípojky včetně
rozvodné skříně plynovodů a dále na tento pozemek města svádět dešťovou vodu ze
střechy budovy čp. 46 do společné dešťové kanalizace. Náklady na zřízení těchto
věcných břemen ponese strana oprávněná tj. Římskokatolickou farností Vimperk
a věcná břemena budou zřízena na dobu neurčitou bezúplatně. Rada města pověřuje
starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2019
Usnesení č. 1107
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 304/3 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 2806 m2 v k. ú. Lipka u Vimperka, a jako vlastníka
vodovodního řadu umístěného v části tohoto pozemku souhlasí dle předloženého
návrhu s připojením na tento řad a umístěním nové vodovodní přípojky na pozemku
města parc. č. 304/3 pro plánovanou novostavbu rodinného domu na parc. č. 85/3 v k. ú.
Lipka u Vimperka 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 Bc. A. Ch. a panu Ing. I. B., oba bytem Lhotka 69, Žďár
nad Sázavou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2019
Usnesení č. 1108
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu s Bc. A. Ch. a Ing. I. B., oba bytem
Lhotka 69, Žďár nad Sázavou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě pro uložení nové vodovodní přípojky pro plánovanou
stavbu rodinného domu na parc. č. 85/3 v k. ú. Lipka u Vimperka, a to v pozemku ve
vlastnictví města parc. č. 304/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2806 m2
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Lipka u Vimperka, 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 31.12.2019

Usnesení č. 1109
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu dodatek č. 2 Pachtovní smlouvy
uzavřené dne 10.04.2014 se společností Městské lesy Vimperk, s. r. o. se sídlem
Podzámčí 612, Vimperk jako pachtýřem, na pacht lesních pozemků ve vlastnictví města
Vimperk, jehož předmětem je snížení ročního pachtovného na částku 50.000 Kč/rok bez
DPH, a to s účinností od roku 2019. Rada města pověřuje starostku města podpisem
tohoto dodatku č. 2.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2019
7. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) stavební úpravy 2. NP budovy MěÚ Vimperk, Nad Stadionem 199 – vypracování projektové
dokumentace – nabídková cena kanceláře KOMPLET Strakonice
b) návrh smlouvy o dílo na akci „Dům č. p. 180, ul. 1. máje, Vimperk – renovace vrat a výměna
dveří na zahradu“, záznam o předběžné řídící kontrole
c) návrh smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Obnova městského opevnění na p. č.
413/5 v k. ú. Vimperk, záznam o předběžné řídící kontrole
Usnesení č. 1110
Rada města rozhodla zadat vypracování projektové dokumentace na akci: „Stavební
úpravy 2.NP budovy MěÚ – Vimperk, Nad Stadionem 199" projektové kanceláři
KOMPLET Strakonice, zastoupené Ing. Jiřím Neumitkou, Písecká 893, 386 01 Strakonice
a pověřuje odbor investic a údržby vystavením objednávky.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 20.12.2019
Usnesení č. 1111
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební zakázku „Dům č. p. 180, ul. 1.
máje, Vimperk – renovace vrat a výměna dveří na zahradu“ s panem Miloslavem
Bendou, Budilov 18, 384 81 Čkyně dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.01.2020
Usnesení č. 1112
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo pro realizaci stavební zakázky „Obnova
městského opevnění na p. č. 413/5 v k. ú. Vimperk“ se společností TVInvest s. r. o.,
Jiráskova 158, Vlachovo Březí dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.01.2020

8. Návrh darovací smlouvy v rámci projektu „Taxík Maxík“
Přílohy:

- návrh darovací smlouvy na přijetí nefinančního daru ve formě sady zimních
pneumatik v rámci projektu „TAXÍK MAXÍK“

Usnesení č. 1113
Rada města rozhodla uzavřít Darovací smlouvu, jejímž předmětem je přijetí
nefinančního daru ve formě sady zimních pneumatik, v rámci projektu „TAXÍK MAXÍK“
mezi Nadací Charty 77 a městem Vimperk dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.12.2019
9. Žádost o souhlas s podporou a pořádáním běhu Vltava Run
Přílohy:

- žádost spol. Vltava Run 2020 s. r. o. ze dne 04.12.2019 o souhlas s podporou
a schválení sedmého ročníku štafetového běžeckého závodu Vltava Run

Usnesení č. 1114
Rada města souhlasí s podporou a pořádáním běhu Vltava Run – štafetového
běžeckého závodu týmů ve dnech 08.05. a 09.05.2020 v úseku Zadov – Lipka – Kubova
Huť.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 20.12.2019
10. Žádost o poskytnutí dotace
Přílohy:

- žádost osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov a Modlenice ze dne
27.11.2019 o poskytnutí dotace na mikulášskou nadílku a rozsvícení vánočního
stromu

Usnesení č. 1115
Rada města Vimperk rozhodla přidělit dotaci ve výši 2.500 Kč osadnímu výboru Hrabice,
Cejsice, Křesanov a Modlenice na úhradu nákladů při pořádání mikulášské nadílky
a rozsvícení vánočního stromu, která se konala 07.12.2019 v Hrabicích. Dotace bude
poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do
30.12.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 13.12.2019
11. Různé
Datum vyhotovení:
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