Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 09.03.2020
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, JUDr.
Tomáš Samek
Ing. Petr Samek
Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Ing. Ivana Janoudová, vedoucí FO
Eliška Gregorová, referentka OR
Pavel Filip, referent KS
Ing. Martina Křížová, vedoucí odboru ŠK
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Josef Mistr, referent odboru IÚ
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti finančního odboru
3. Schválení podání žádosti o dotace na projekty v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje pro rok 2020 – neinvestiční dotace pro JSDH obcí, 1. výzva
4. Návrh smlouvy o spolupráci u příležitosti 19. ročníku Filmového festivalu NaturVision
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
6. Pozemky
7. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov a Modlenice
8. Záležitosti odboru investic a údržby
9. Závěrečná zpráva o realizaci audiovizuální prezentace města Vimperk
10. 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 02.03.2020

2. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:
a) návrh RO – rozpočet roku 2020
b) souhlas zřizovatele s použitím fondu investic – žádost ZŠ Smetanova 405, Vimperk ze
dne 04.03.2020
c) návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Vimperk na rok 2020 rozpočet na rok 2020 – Mateřská škola, Vimperk 1. máje 180 příspěvková organizace,
rozpočet na rok 2020 – Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice,
rozpočet na rok 2020 – Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres
Prachatice, rozpočet na rok 2020 – Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres
Prachatice, rozpočet na rok 2020 – Městské kulturní středisko Vimperk
d) návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem
Vimperk na rok 2021 – 2022 - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022 –
Mateřská škola, Vimperk 1. máje 180 příspěvková organizace, střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2021 - 2022 – Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365, okres
Prachatice, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022 – Základní škola T. G.
Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice, střednědobý výhled rozpočtu na roky
2021 - 2022 – Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice, střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022 – Městské kulturní středisko Vimperk
Usnesení č. 226
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2020 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši 2.628.976,50 Kč (RO č. 9),
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 176.500 Kč (RO č. 10).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 23.03.2020
Usnesení č. 227
Rada města dává souhlas Základní škole Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice
k použití fondu investic ve výši 113.369 Kč na vybudování opěrné zdi pro stavbu
venkovní přírodovědné učebny.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 23.03.2020
Usnesení č. 228
Rada města rozhodla schválit rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem
Vimperk na rok 2020
1) Mateřská škola, Vimperk 1. máje 180 příspěvková organizace
2) Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice
3) Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice
4) Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice
5) Městské kulturní středisko Vimperk
dle předložených návrhů.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 23.03.2020

Usnesení č. 229
Rada města rozhodla schválit střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací
zřízených městem Vimperk na roky 2021 - 2022
1) Mateřská škola, Vimperk 1. máje 180 příspěvková organizace
2) Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice
3) Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice
4) Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice
5) Městské kulturní středisko Vimperk
dle předložených návrhů.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 23.03.2020
3. Schválení podání žádosti o dotace na projekty v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje pro rok 2020 – neinvestiční dotace pro JSDH obcí, 1. výzva
Přílohy:

- návrh OR, pravidla dotačního programu – 21 x A4, tabulka s předpokládanými
rozpočty všech JSDHO

Usnesení č. 230
Rada města souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje pro rok 2020 – neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje pro projekt s názvem „Doplnění výzbroje
JSDHO Boubská“. Finanční prostředky na zajištění vlastního podílu na realizaci
projektu má město Vimperk v případě získání dotace zajištěno v rámci rozpočtu města
ve výši min. 30 % z celkových nákladů projektu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 20.03.2020
Usnesení č. 231
Rada města souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje pro rok 2020 – neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje pro projekt s názvem „Doplnění výzbroje
JSDHO Vimperk“. Finanční prostředky na zajištění vlastního podílu na realizaci projektu
má město Vimperk v případě získání dotace zajištěno v rámci rozpočtu města ve výši
min. 30 % z celkových nákladů projektu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 20.03.2020
Usnesení č. 232
Rada města souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje pro rok 2020 – neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje pro projekt s názvem „Doplnění výzbroje
JSDHO Výškovice“. Finanční prostředky na zajištění vlastního podílu na realizaci
projektu má město Vimperk v případě získání dotace zajištěno v rámci rozpočtu města
ve výši min. 30 % z celkových nákladů projektu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 20.03.2020

Usnesení č. 233
Rada města souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje pro rok 2020 – neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje pro projekt s názvem „Doplnění výzbroje
JSDHO Hrabice“. Finanční prostředky na zajištění vlastního podílu na realizaci projektu
má město Vimperk v případě získání dotace zajištěno v rámci rozpočtu města ve výši
min. 30 % z celkových nákladů projektu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 20.03.2020
4. Návrh smlouvy o spolupráci u příležitosti 19. ročníku Filmového festivalu NaturVision
Přílohy:

- návrh odboru ŠK, návrh smlouvy o spolupráci v CZ a CE verzi

Usnesení č. 234
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci s Earth-Vision UG, Heilbronn u
příležitosti 19. ročníku Filmového festivalu NaturVision – týden přírody 2020 dle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.09.2020
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) zápis z jednání bytové komise ze dne 09.03.2020 s návrhy na uzavření nájemních smluv
k bytům
b) přehled žádostí o zařazení do seznamu žadatelů o byt ve Vimperku v lednu a únoru 2020
– bez usnesení
c) žádost Z. F. ze dne 21.02.2020 o prodloužení NS k bytu č. 14 v ul. Mírová čp. 425,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost H. R. ze dne 24.02.2020 o prodloužení NS k bytu č. 17 v ul. Mírová čp. 432,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost A. G. ze dne 24.02.2020 o prodloužení NS k bytu č. 3 v ul. Nad Stadionem čp. 356,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost D. P. ze dne 26.02.2020 o prodloužení NS k bytu č. 2 v ul. Čelakovského čp. 400,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost J. P. ze dne 26.02.2020 o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 v ul.
Čelakovského čp. 400, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost L. N. ze dne 02.03.2020 o přehodnocení stanoviska RM k prodloužení NS k bytu
č. 27 v ul. K Rokli čp. 494, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost SONS ze dne 26.02.2020 o ukončení výpůjčky NP Nad Stadionem čp. 484,
Vimperk dohodou, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 235
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 1 v ulici Sklářská čp. 129 ve Vimperku, 1+1, s Bc. J. B., trvale bytem Kvilda čp.
7, Vimperk. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 16.03.2020
do 31.03.2021. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se
dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.03.2020

Usnesení č. 236
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 16 v ulici Mírová čp. 427 ve Vimperku, 1+1, s M. K., trvale hlášen Stachy čp.
200. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 16.03.2020 do
31.03.2021. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále
bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.03.2020
Usnesení č. 237
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 2A v ulici Pod Pekárnou čp. 592 ve Vimperku, 1+1, s O. Z., U Sloupů 7, Vimperk
za předpokladu dodržení podmínek stanovených dotačním titulem MMR. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 17.03.2020 do 31.03.2021.
Nájemné je stanoveno ve výši 44,50 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit
platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.03.2020
Usnesení č. 238
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 11 v ulici Karla Weise čp. 396 ve Vimperku, 1+1, s J. M., trvale bytem Mírová
čp. 432, Vimperk. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od
17.03.2020 do 31.03.2021. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc. Úprava
nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.03.2020
Usnesení č. 239
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 12 v ulici Karla Weise čp. 394 ve Vimperku, 2+1, s E. N., trvale bytem
Čelakovského čp. 401, Vimperk. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
s platností od 18.03.2020 do 31.03.2021. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47
Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.03.2020
Usnesení č. 240
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 14 v ulici Mírová čp. 425 ve
Vimperku se Z. F., trvale bytem tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 16.03.2020
do 28.02.2021. 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 16.03.2020

Usnesení č. 241
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 17 v ulici Mírová čp. 432
ve Vimperku s H. R., trvale bytem tamtéž, do 31.03.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.03.2020
Usnesení č. 242
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 3 v ulici Nad Stadionem
čp. 356 ve Vimperku s A. G., trvale bytem tamtéž, do 30.09.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.03.2020
Usnesení č. 243
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 2 v ulici Čelakovského
čp. 400 ve Vimperku s D. P., trvale bytem tamtéž, do 31.03.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.03.2020
Usnesení č. 244
Rada města nesouhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 3 v ulici
Čelakovského čp. 400, Vimperk, dle předloženého návrhu, mezi nájemcem J. P. a
podnájemkyní Ing. K. D., trvale bytem tamtéž.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.03.2020
Usnesení č. 245
Rada města rozhodla zrušit výkon rozhodnutí soudním vyklizením bytu č. 27 v ulici K
Rokli čp. 494 Vimperk – uživatelka L. N., stanovený na den 24.03.2020, za podmínky
uhrazení veškerých soudních nákladů, které vznikly městu Vimperku s podáním žaloby
na vyklizení a výkon rozhodnutí soudním vyklizením bytu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.03.2020
Návrh na usnesení
Rada města trvá na provedení výkonu rozhodnutí soudním vyklizením bytu č. 27 v ulici K Rokli
čp. 494 ve Vimperku (spis. zn. 9E 6/2017-23) vedené proti povinné L. N., trvale bytem tamtéž,
v termínu stanoveném Okresním soudem v Prachaticích.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 246
Rada města souhlasí s ukončením výpůjčky se Sjednocenou organizací nevidomých a
slabozrakých ČR, zapsaný spolek, Krakovská 1695/21, Praha 1, Nové Město,
k prostorům č. 312 v ulici Nad Stadionem čp. 484 ve Vimperku dohodou, ke dni
31.03.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.03.2020

6. Pozemky
Přílohy:
a) souhlas se záměrem stavby „Hrabice – kNN, ZTV, Bidli Bydlení Sedm“ – žádost
společnosti Elektroinvest Strakonice ze dne 28.02.2020 o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení VB, návrh budoucí smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) nabídka J. S. ze dne 27.02.2020 na darování pozemku městu, snímek mapy se zákresem,
ortofotomapa 2019, snímek mapy z ÚP, návrh odboru HB
c) žádost vlastníků zahrádek v ul. K Rokli o vyjádření k vybudování vodovodní přípojky,
snímek mapy s předběžným zákresem, vyjádření spol. Čevak a. s., návrh odboru HB
d) jmenování komise pro otevírání a vyhodnocení přijatých nabídek na zveřejněný záměr č.
13/03/2020
Usnesení č. 247
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. 1030056811/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
a uzemnění v rámci stavby „Hrabice – kNN, ZTV, Bidli Bydlení Sedm“ v pozemcích ve
vlastnictví města Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk
a k. ú. Hrabice na LV č. 10001, vedených jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 452,
parc. č. 453/12, parc. č. 453/30, parc. č. 455 a parc. 670/2 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 20.000
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 31.03.2020
Usnesení č. 248
Rada města se seznámila s nabídkou paní J. S., bytem Toruňská 324/7, Praha 8,
doručenou dne 27.02.2020, týkající se darování pozemku parc. č. 1616/2 v k. ú. Vimperk
městu Vimperk a rozhodla ji předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho
nejbližším zasedání.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.04.2020
Usnesení č. 249
Rada města se seznámila s žádostí vlastníků zahrádek pod ulicí K Rokli o vybudování
vodovodní přípojky zaslané dne 19.02.2020 a pověřuje starostku města a vedoucího
odboru hospodářského a bytového svoláním jednání na samotném místě.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2020

Usnesení č. 250
Rada města jmenuje komisi pro otevírání a vyhodnocení přijatých nabídek na
zveřejněný záměr č. 13/03/2020 – zřízení práva stavby k pozemku města
u autobusového nádraží Vimperk ve složení Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk
Kuncl, Mgr. Jana Doležalová, Mgr. Dagmar Rückerová, Ing. Petr Samek, Ing. arch. René
Dlesk, Ing. arch. Karel Harazim, zástupce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s., Ing.
Michal Janče, Ing. Martin Kalous.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.03.2020
7. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov a Modlenice
Přílohy:
- zápis ze dne 16.02.2020
Bez usnesení.
8. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) návrh smlouvy o nájmu technického zařízení pro měření úsekové rychlosti
vozidel, záznam o předběžné řídící kontrole, návrh dodatku č. 1
b) zadání zakázky „ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268 – úprava střešního pláště na
jídelnou a kuchyní“ – zadávací dokumentace

Usnesení č. 251
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu, jejímž předmětem je zakázka na měření
úsekové rychlosti vozidel akce „Smlouva o nájmu technického zařízení pro měření
úsekové rychlosti vozidel" mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a
společností GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a. s., dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 17.03.2020
Usnesení č. 252
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o nájmu, jejímž předmětem je
zakázka na měření úsekové rychlosti vozidel akce „Smlouva o nájmu technického
zařízení pro měření úsekové rychlosti vozidel" mezi městem Vimperk, Steinbrenerova
6, Vimperk a společností GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a. s., dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 17.03.2020
Usnesení č. 253
Rada města rozhodla zahájit proces výběru dodavatele pro stavební zakázku „ZŠ TGM
Vimperk, 1. máje 268 – úprava střešního pláště nad jídelnou a kuchyní“ dle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2020

Usnesení č. 254
Rada města jmenuje hodnotící komisi pro hodnocení nabídek na dodavatele stavební
zakázky „ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268 – úprava střešního pláště nad jídelnou a
kuchyní“ ve složení Josef Mistr, Alena Szabová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Mgr. Dagmar
Rückerová, Zdeněk Kutil.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2020
9. Závěrečná zpráva o realizaci audiovizuální prezentace města Vimperk - odloženo až
bude přítomen Ing. Samek
Přílohy:
- zpráva Střední školy, a Základní školy Vimperk ze dne 14.02.2020
Bez usnesení.
10. Různé
R1) Informace - starostka města projednala zápis z jednání ZM 02.03.2020 a stanovené úkoly
– bez usnesení.
Datum vyhotovení: 09.03.2020
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Mgr. Zdeněk Kuncl

