Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.05.2012
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová,
Věra Vávrová
Luboš Drenčeni
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Jana Králová, vedoucí FO
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
L. Švecová, E. Hervertová – referentky odboru ŠK

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru investic a údržby
3. Záležitosti finančního odboru
4. Bytové záležitosti
5. Nebytové prostory
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
7. Výjimka z OZV č. 1/2010
8. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce
9. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku – počítače
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 14.05.2012

Usnesení č. 480
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2012
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) Informace – Vodovodní přípojka pro urnový háj ve Vimperku – situace návrhu
varinatního řešení přípojky
b) „Vimperk, ulice Hřbitovní, Zlatá Stezka a Boubínská – oprava komunikací“ – změn
rozsahu zadávacího řízení“
c) „Veřejné zakázky – Profil zadavatele“ – nabídka 3 x
d) Restaurování vitrážových oken v hlavní lodi hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně –
III. etapa – dokončení – návrh smlouvy o dílo (cena včetně 14 % DPH – 359.320,00 Kč)
Usnesení č. 481
Rada města, po posouzení návrhu variant řešení nové vodovodní přípojky pro urnový
háj ve Vimperku, rozhodla využít variantní řešení č. 2 a pověřuje odbor investic a
údržby zajištěním zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby přípojky a
následně též její vlastní realizací.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Martanová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2012

Usnesení č. 482
Rada města rozhodla zadat zakázku na stavební práce „Vimperk, Zlatá Stezka - oprava
komunikací“ v celé ploše v úseku č.p. 100 až č.p. 318.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Martanová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2012

Usnesení č. 483
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnice č. 1/2011 „Zásady a postupy
zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Veřejné zakázky – Profil zadavatele“ přímým zadáním uchazeči QCM, s.r.o. Brno –
Kohoutovice.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Martanová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2012

Usnesení č. 484
Rada města rozhodla v souladu s Vnitřní směrnicí č.1/2011 „Zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek“ uzavřít smlouvu o dílo s Monikou Zborníkovou
Vintrovou, Jeronýmova 566/50, 397 01 Písek na provedení závěrečné etapy
restaurování vitrážových oken v hlavní lodi hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně
ve Vimperku dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Martanová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.05.2012
3. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:
a) odsouhlasení použití % části výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů – rozpis
výtěžku
b) přezkoumání hospodaření města za rok 2012

Usnesení č. 485
Rada města rozhodla o použití % části výtěžku z provozování výherních hracích
přístrojů za rok 2011 pro veřejně prospěšný účel:
- podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
200.000 Kč
- letní tábor pro děti ohrožené sociálně patologickými jevy – rok 2012
36.395 Kč
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.05.2012

Usnesení č. 486
Rada města rozhodla zadat provedení přezkoumání hospodaření města Vimperk za
rok 2012 auditorovi.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.05.2012

4. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost ze dne 03.05.2012 o prodloužení NS k bytu v ul. Čelakovského čp. 400,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 10.05.2012 o prodloužení smlouvy o nájmu bytu k bytu v ul. Mírová čp.
435, Vimperk, vyjádření a návrh odboru HB
c) návrh odboru HB na uzavření NS k bytové jednotce v ul. Pod Pekárnou čp. 592,
Vimperk, vyhodnocení výše příjmů
d) žádost ze dne 16.04.2012 o souhlas k podnájmu bytu v ul. Mírová čp. 458, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh podnájemní smlouvy, potvrzení o zaměstnání, vyjádření a návrh
odboru HB
e) žádost ze dne 14.03.2012 o souhlas k podnájmu bytu v ul. Pivovarská čp. 317, Vimperk,
vyjádření a návrh odboru HB, kopie podnájemní smlouvy
f) žádost ze dne 09.05.2012 o prominutí penále a úroku z prodlení z dlužného nájemného
a bezdůvodného obohacení, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 18.04.2012 o souhlas nadále užívat byt v ul. K Rokli čp. 495, Vimperk
bez právního důvodu, vyjádření MěSD, návrh odboru HB, kopie usnesení RM č. 259 ze
dne 19.03.2012
h) žádost ze dne 15.05.2012 o úpravu a prodloužení splátek nájemného, evidence
předpisu plateb, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 487
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Čelakovského čp.
400 ve Vimperku, do 31. 5. 2013.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.05.2012

Usnesení č. 488
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytuv ulici Mírová čp. 435 ve
Vimperku do 30. 6. 2013.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.05.2012

Usnesení č. 489
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp. 592 ve
Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s platností od
25. 5. 2012 do 24. 5. 2014.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.05.2012

Usnesení č. 490
Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením
podnájemní smlouvy k bytu v ulici Mírová čp. 458, Vimperk, dle předloženého návrhu,
a to na dobu určitou s platností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2013 za podmínky dodržení
výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy
k bytu. Případné další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.05.2012

Usnesení č. 491
Rada města
souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením
podnájemní smlouvy k bytu v ulici Pivovarská čp. 317, Vimperk, dle předloženého
návrhu, a to na dobu určitou s platností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2013 za podmínky
dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní
smlouvy k bytu. Případné další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady
města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.05.2012

Usnesení č. 492
Rada města trvá na uhrazení poplatku z prodlení vzniklého z dlužného nájemného
z bytu v ulici SNP čp. 462 ve Vimperku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.05.2012

Usnesení č. 493
Rada města trvá na svém usnesení č. 259 ze zasedání RM dne 19. 3. 2012, kterým
rozhodla trvat na vyklizení bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku z důvodu její
platební nekázně a vyzvala nájemkyni k vyklizení a předání bytu nejpozději do 30. 4.
2012.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.05.2012

Usnesení č. 494
Rada města trvá na výpovědi z nájmu bytu v ulici Mírová čp. 426 ve Vimperku a žádá
nájemce o úhradu dluhu na nájemné včetně penále do ukončení tříměsíční výpovědní
lhůty, tj. do 30. 6. 2012.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.05.2012

5. Nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 07.05.2012 o změnu usnesení RM č. 140 ze dne 13.02.2012, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
b) ukončení zveřejnění záměru č. 25/14/12, žádost ,zápis z otevírání obálek ze dne
21.05.2012
Usnesení č. 495
Rada města mění své usnesení č. 140 ze dne 13. 2. 2012 takto: Rada města rozhodla
pronajmout nebytové prostory č. 401 v objektu na parc. č. 465/5 v k. ú. Vimperk o
výměře 18 m2 za účelem garážování osobního automobilu. U nebytových prostor je
stanovena výše nájemného 230Kč/m2/rok(bez DPH), s tím, že nájemné bude počínaje
rokem 2012 navýšeno o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 1. 6. 2012. Způsobilost předmětu za
účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.05.2012

Usnesení č. 496
Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory č. 303 v čp. 484 v ulici Nad
Stadionem ve Vimperku o celkové výměře 16,65 m2 za účelem zřízení čekárny pro
jejich zubní ordinace. Nájemné z nebytových prostor je stanoveno u nebytových
prostor ve výši 475,38 Kč/m2/rok Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 28.05.2012. Způsobilost předmětu za
účelem nájmu si zajistí nájemce. Provoz bude zahájen nejpozději do 01.09.2012.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.05.2012

6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) společná propagace města Vimperk a okolních obcí v pořadu Cyklotoulky – návrh
smlouvy (3.000,-- Kč každá obec)
b) vyznačení Vycházkového okruhu okolo Vimperka – návrh smlouvy
i. (cena 9.900,-- Kč + 2.000,-- Kč)
b) snížení osobního příplatku ředitelce školy – žádost MŠ 1. máje, Vimperk, ze dne
14.05.2012
c) snížení osobního příplatku řediteli školy – žádost ZŠ Smetanova 405, Vimperk, ze dne
18.05.2012
d) prázninový provoz mateřských škol – žádost MŠ 1. máje, Vimperk ze dne 30.04.2012 a
MŠ Klostermannova 365, Vimperk, ze dne 04.05.2012
e) žádost MŠ Klostermannova 365, Vimperk ze dne 04.05.2012 o povolení výjimky
z počtu dětí ve třídách
f) žádost MŠ 1. máje, Vimperk ze dne 07.05.2012 o povolení výjimky z počtu dětí ve
třídách
g) informace – provozní doba TIS Vimperk v letní sezóně – bez usnesení
Usnesení č. 497
Rada města souhlasí s finanční účastí obcí Strážný, Lenora, Horní Vltavice a Kubova
Huť, formou uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku, na společné
prezentaci těchto obcí a města Vimperk v pořadu Cyklotoulky v souvislosti se 700.
výročím vimperské větve Zlaté stezky dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města podpisem těchto smluv.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.05.2012

Usnesení č. 498
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo s Klubem českých turistů, na vyznačení
Vycházkového okruhu okolo Vimperka dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.05.2012

Usnesení č. 499
Rada města rozhodla stanovit osobní příplatek ředitelce MŠ 1. máje ve výši dle
předloženého návrhu od 1.6.2012 a pověřuje odbor školství, kultury a CR provést
patřičné administrativní úkony.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.05.2012
Usnesení č. 500
Rada města rozhodla stanovit osobní příplatek řediteli ZŠ Vimperk, Smetanova 405
ve výši dle předloženého návrhu od 1.6.2012 a pověřuje odbor školství, kultury a CR
provést patřičné administrativní úkony.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.05.2012

Usnesení č. 501
Rada města bere na vědomí zajištění prázdninového provozu mateřských škol po
dobu hlavních školních prázdnin 2012.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.05.2012

Usnesení č. 502
Rada města rozhodla v souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) udělit
výjimku z počtu dětí na třídu v MŠ Vimperk, Klostermannova 365 takto:
pracoviště Klostermannova ul. – 1. třída 28 dětí, 3. třída 28 dětí, 4. třída 28 dětí,
odloučené pracoviště Mírová ul. – 3. třída 28 dětí
Výjimka je platná od 1.9.2012 do 31.8.2013 za předpokladu, že zvýšený počet dětí
nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.05.2012

Usnesení č. 503
Rada města rozhodla v souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) udělit
výjimku z počtu dětí na třídu v MŠ Vimperk, 1.máje 180 takto: 2. třída 28 dětí, 3. třída
28 dětí.
Výjimka je platná od 1.9.2012 do 31.8.2013 za předpokladu, že zvýšený počet dětí
nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.05.2012

7. Výjimka z OZV č. 1/2010
Přílohy:

- žádost Sdružení rodičů při ZUŠ Vimperk ze dne 09.05.2012 o povolení
výjimky z OZV č. 1/2010

Usnesení č. 504
Rada města rozhodla udělit výjimku z OZV č. 1/2010 podle čl. 6 odst. 3 Základní
umělecké škole Vimperk na koncert dechového orchestru, který se uskuteční na
nádvoří vimperského zámku dne 29. 06. 2012 od 22:00 hod. do 30.06.2012 do 01:00
hod.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 25.05.2012

8. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce
Přílohy:

- návrh TAJ, návrh dodatku č. 2 o výpůjčce MV–260108-1/REG/2-2010

Usnesení č. 505
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce MV-26018-/REG/22010 mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7 a
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk movitého majetku k zabezpečení
přeneseného výkonu státní správy na úseku správních evidencí a registru silničních
vozidel a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Martanová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.05.2012

9. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku – počítače
Přílohy:

- návrh TAJ, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, seznam doručených
nabídek, vyhodnocení podmínek nabídek, rozbor nabídek – dílčí hodnocení,
celkové pořadí hodnocení nabídek na VZ dle stanovených kritérií

Usnesení č. 506
Rada města na základě hodnocení komise pro výběr veřejné zakázky „Dodávka
počítačové techniky pro MěÚ Vimperk“ rozhodla, že nejvýhodnější nabídku podala
společnost GIGACOMPUTER, provozovatel GIGA CZ s.r.o. Nám. Fr. Křižíka 2840,
Tábor a pověřuje tajemníka MěÚ vystavením objednávky.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Rűckerová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.05.2012

10. Různé
R1) „Vimperk, úpravna vody Brloh – úprava technologické inky“ – Dohoda o
prodloužení lhůty pro předání staveniště
Přílohy:

- návrh Dohody

Usnesení č. 507
Rada města rozhodla uzavřít dohodu o prodloužení lhůty pro předání staveniště,
jejímž předmětem je prodloužení termínu pro předání staveniště stavby „Vimperk,
úpravna vody Brloh – úpravy technologické linky“ do doby potvrzení přidělení
finančních prostředků z Ministerstva zemědělství ČR mezi městem Vimperk a
společností ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.05.2012

Zapsala:

Renata Svobodová

Starosta:

Ing. Bohumil Petrášek

Člen rady:

Mgr. Dagmar Rűckerová

