Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.07.2014
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová,
Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
PhDr. Miloš Beneš, vedoucí odboru ŠK
Lenka Švecová, referentka odboru ŠK

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru investic a údržby
3. Pozemky
4. Bytové záležitosti
5. Nebytové prostory
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
7. Záležitosti odboru životního prostředí
8. Jmenování předsedy komise prevence
9. Udělení plné moci k inženýrské činnosti pro stavbu „Plynofikace náměstí Svobody
Vimperk“
10. Jednatelé SRO – návrhy smluv
11. Různé

Hlasování o programu: pro 3, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
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1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 30.06.2014

Usnesení č. 747
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.06.2014.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Přístavba hasičské
zbrojnice ve Výškovicích“, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, návrh odboru IÚ
b) návrh smlouvy o dílo „Přístavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích“, návrh odboru IÚ
c) posouzení příčin vzniku stavebně technických závad a návrh nového řešení bufetu
v MěKS Vimperk, projektová dokumentace s variantami návrhů úpravy bufetu, návrh
odboru IÚ
d) zakázka „Úprava hromosvodu – ZŠ TGM Vimperk, Pražská 167 Vimperk“ – seznam
došlých nabídek – nabídky uloženy na odboru IÚ znění výzvy k podání nabídek, návrh
smlouvy o dílo, návrh odboru IÚ
Usnesení č. 748
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Přístavba
hasičské zbrojnice ve Výškovicích“ rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku
uchazeči GSI INVEST, s.r.o., Na Hroudě 3317/22 Praha 10, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.07.2014
Usnesení č. 749
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce „Přístavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích“ mezi městem Vimperk a
společností GSI INVEST, s.r.o, Na Hroudě 3317/22 Praha 10 dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2014
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Usnesení č. 750
Rada města po seznámení se s odborným posouzením příčin vzniku stavebně
technických závad na objektu MěKS ve Vimperku a návrhem způsobu řešení rozšíření
bufetu rozhodla pověřit odbor investic a údržby zadáním zpracování projektové
dokumentace pro realizaci rozšíření bufetu v objektu MěKS dle varianty 2
předloženého návrhu a zadáním zpracování projektové dokumentace pro provedení
realizace opravy únikového schodiště, venkovního rampového schodiště, opravy
soklové části objektu i jeho fasády dle doporučení vyplývajících ze zpracovaného
posudku.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2014
Usnesení č. 751
Rada města rozhodla, že nejvhodnější nabídku na realizaci akce „Úprava hromosvodu
– ZŠ TGM Vimperk, Pražská 167 Vimperk“ podal uchazeč Ladislav Beyvl, Střídka 9
Čestice.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2014
Usnesení č. 752
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce „Úprava hromosvodu –
ZŠ TGM Vimperk, Pražská 167 Vimperk“ v předloženém znění s Ladislavem Beyvlem,
Střídka 9 Čestice a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2014
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3. Pozemky
Přílohy:
a) pronájem pozemků pro zemědělskou činnost – nová pachtovní smlouva, kopie
zveřejněného záměru č. 27/15/14, vyjádření ze dne 01.07.2014, návrh pachtovní
smlouvy, soupis parcel, 3 x snímek mapy se zákresem, kopie zveřejněného záměru č.
27/15/14, návrh odboru HB
b) ukončení pronájmu parcely výpovědí – zahrádka v ul. 1. máje – dopis ze dne
08.07.2014, návrh odboru HB
c) žádost Junáku – svazu skautů a skautek ČR ze dne 03.07.2014 o povolení konání
stanového táboru na pozemku města, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) souhlas se stavbou dřevěné zahradní chatky na nářadí na pronajatém pozemku města,
zákres plánované stavby, návrh odboru HB
e) souhlas se stavbou „Vimperk – kabel NN, 9 chat, zahrádky u Volyňky“, návrh na
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – žádost společnosti Elektroinvest Strakonice
s.r.o. ze dne 04.07.2004, oznámení udržovacích prací, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
f) provádění nepovolených terénních úprav na pozemku města – vyjádření odboru VÚP o
zahájení správního řízení, snímek mapy se zákresem, fotodokumentace, návrh odboru
HB
g) přístupová komunikace v ul. Podzámčí k RD– současný stav majetkoprávního vyrovnání
– směna, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
h) souhlas se stavbou „Lipka – kabel NN, p. Varaus“ a projednání uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí – žádost společnosti Elektrostav Strakonice, s.r.o. ze dne 10.07.2014,
návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
Usnesení č. 753
Rada města rozhodla propachtovat dle předloženého návrhu, pozemky zapsané
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001 pro město Vimperk,
označené jako parcely katastru nemovitostí KN č. 1624, KN č. 2098, KN č. 2101/1, část
KN č. 2309/2, KN č. 2310/1, KN č. 2310/4, KN č. 2310/5, KN č. 2310/6, KN č. 2310/7, KN
č. 2310/8, KN č. 2310/9, KN č. 2310/10, KN č. 2499, KN č. 2500, KN č. 2501, KN č. 2502,
KN č. 2503, KN č. 2504 a KN č. 2516 o celkové výměře 180204 m2, za účelem
zemědělské činnosti (pastva, sečení, sklizeň travních porostů). Pachtovní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou od 15.7.2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Pachtovné bude ve výši 18.952,- Kč/rok. Rada města pověřuje starostu města
podpisem této pachtovní smlouvy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2014
Usnesení č. 754
Rada města bere na vědomí výpověď nájmu pozemku KN č. 430 - zahrady o výměře
749 m2 v k.ú. Vimperk doručenou dne 08.07.2014 dle uzavřené nájemní smlouvy
k pozemkové parcele ze dne 12.12.2003 a navrhuje nájemcům ukončit nájemní vztah
dohodou k termínu 31.12.2014.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2014
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Usnesení č. 755
Rada města v zastoupení vlastníka parcely KN č. 2289 v k.ú. Vimperk souhlasí s tím,
aby tento pozemek byl využit pro skautský stanový tábor v období od 14.07.2014 do
27.07.2014 za předpokladu, že nedojde k poškození tohoto a okolních pozemků
a nebude změněn jejich současný stav. Vydání souhlasu je podmíněno souhlasem
orgánů státní správy, především ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí
MěÚ Vimperk. Souhlas je vydáván Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisko
Omaha Kralovice, Žatecká 678 Kralovice.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2014
Usnesení č. 756
Rada města v zastoupení vlastníka pozemku KN č. 1849/1 v k. ú. Vimperk souhlasí
s umístěním stavby dřevěné zahradní chatky na nářadí na části tohoto pronajatého
pozemku dle předloženého návrhu. Souhlas je vydáván investoru stavby a nájemci
pozemku.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2014
Usnesení č. 757
Rada města v zastoupení vlastníka pozemků rozhodla uzavřít dle předloženého
návrhu se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030012004/001 povahou osobní služebnosti energetického vedení spočívající v
uložení nového zemního kabelového vedení NN, kabelové skříně a uzemnění v rámci
stavby “ Vimperk – kabel NN, 9 chat, zahrádky u Volyňky“, v pozemcích města
Vimperk tj. v parcelách katastru nemovitostí KN č. 1947/44 a KN č. 779/3 zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, podle přiloženého
snímku katastrální mapy a to za předpokladu, že po dokončení stavebních prací
budou pozemky města uvedeny do původního stavu a budou dodrženy podmínky
stanovené městem Vimperk, které budou nedílnou součástí smlouvy. Další
podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za smluvní
jednorázovou cenu ve výši 15.000,- Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2014
Usnesení č. 758
Rada města souhlasí s provedením udržovacích prací spočívajících ve vyvedení
kabelu NN ze stávající kabelové skříně na pozemku KN č. 779/12 v k. ú. Vimperk
v rámci stavby “ Vimperk – kabel NN, 9 chat, zahrádky u Volyňky“ a pověřuje starostu
města podepsáním souhlasu ze strany města Vimperk.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2014
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Usnesení č. 759
Rada města se seznámila s prováděnými nepovolenými terénními úpravami na
pozemku města Vimperk KN č. 1542 v k. ú. Vimperk a rozhodla po stavebníkovi
požadovat okamžité zastavení jeho činnosti, vyklizení tohoto pozemku a uvedení jeho
do původního stavu. Rada města pověřuje odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk,
aby za město Vimperk uplatnil výše uvedené námitky v rámci probíhajícího správního
řízení o odstranění těchto terénních úprav. Rada města dále požaduje úhradu
bezdůvodného obohacení ve výši obvyklého nájemného za bezesmluvní užívání části
tohoto pozemku ve výši 2,- Kč/m2/rok.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.07.2014
Usnesení č. 760
Rada města rozhodla nakládat s parcelami katastru nemovitostí KN č. 1776/3 - ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 463 m2, KN č. 1777/6 - ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 429 m2 a KN č. 320 – trvalý travní porost o výměře 655
m2 vše v k.ú. Vimperk, ve smyslu směny jejich částí za části parcel katastru
nemovitostí KN č. 322/9 a KN č. 324 v k.ú. Vimperk dle předloženého návrhu
a pověřuje odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk přípravou podkladů pro
zveřejnění záměru této směny tj. zajištění dělení pozemků a jejich ocenění.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2014
Usnesení č. 761
Rada města mění své usnesení č. 646 ze dne 16.6.2014 tak, že v zastoupení vlastníka
pozemku rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se společností E.ON Distribuce,
a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č. 1030020251/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
v rámci stavby “Lipka – kabel NN, p. Varaus“, v pozemku města Vimperk tj. parcele
katastru nemovitostí KN č. 318 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú.
Lipka u Vimperka na LV č. 10001, podle přiloženého snímku katastrální mapy, a to za
předpokladu dodržení podmínek stanovených městem Vimperk, které budou nedílnou
součástí smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné břemeno bude zřízeno
úplatně za smluvní jednorázovou cenu ve výši 10.000,- Kč bez DPH. Rada města
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2014
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4. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) informace o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu k 30.06.2014, návrh odboru HB
b) návrh na uzavření NS k bytu v ul. Pivovarská čp. 317 Vimperk, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 25.06.2014 o prodloužení NS k bytu ve Výškovicích čp. 17, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 30.06.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. Krátká čp. 207 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 04.07.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 496 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 30.06.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. Sklářská čp. 399 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 09.06.2014 o prodloužení doby ubytování v obytné místnosti v ul.
Pivovarská čp. 322 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 30.06.2014 o souhlas k podnájmu bytu v ul. SNP čp. 462 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh podnájemní smlouvy, kopie pracovní smlouvy, návrh odboru HB
i) žádost J ze dne 24.06.2014 o souhlas s úhradou vyúčtování služeb za rok 2013 z bytu
v ul. Pivovarská čp. 317 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
j) žádost ze dne 01.07.2014 o souhlas s úpravami v bytě v ul. Čelakovského čp. 400
Vimperk, situační plánek, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 762
Rada města bere na vědomí informace o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu
k 30.06.2014.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 14.07.2014
Usnesení č. 763
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Pivovarská čp. 317 ve Vimperku, 1+1Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 21.07.2014 do 20.07.2015. Nájemné je stanoveno ve výši
35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 21.07.2014
Usnesení č. 764
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu ve Výškovicích čp. 17 ve
Vimperku, do 31.08.2014.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 21.07.2014
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Usnesení č. 765
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Krátká čp. 207 , a to na
dobu určitou s platností od 20.07.2014 do 19.07.2015. Nájemné je stanoveno ve výši
35,30 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 21.07.2014

Usnesení č. 766
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 496 a to na
dobu určitou s platností od 21.07.2014 do 31.01.2015. Nájemné je stanoveno ve výši
35,30 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 21.07.2014
Usnesení č. 767
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Sklářská čp. 399
ve Vimperku, do 31.07.2015.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 21.07.2014
Usnesení č. 768
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o ubytování k obytné místnosti v Pivovarské
ulici čp. 322 ve Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 15.07.2014 do
31.08.2014. Nájemné je stanoveno ve výši 15 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2014
Usnesení č. 769
Rada města souhlasí v souladu s § 2275 občanského zákoníku s uzavřením
podnájemní smlouvy k bytu v ulici SNP čp. 462, Vimperk, dle předloženého návrhu
mezi nájemcem a podnájemcem a to na dobu určitou s platností od 15.07.2014 do
30.06.2015 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 , proti , zdržel se . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2014
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Usnesení č. 770
Rada města rozhodla vyhovět žádosti o souhlas s úhradou vyúčtování služeb roku
2013 z uvedeného bytu ve výši 26 153,- Kč formou měsíční splátek ve výši 1500,- Kč.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 21.07.2014
Usnesení č. 771
Rada města souhlasí v souladu s § 2220 OZ s úpravami v bytě v ulici Čelakovského
čp. 400 ve Vimperku dle předloženého návrhu na vlastní náklady nájemce Pospíchala
a za podmínek uvedených ve vyjádření MěSD Vimperk, s.r.o. k uvedené žádosti.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 21.07.2014
5. Nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 07.07.2014 o souhlas k podnájmu NP č. 321 v objektu čp. 74 v ul. 1.
máje Vimperk, kopie příkazní smlouvy, návrh podnájemní smlouvy, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 30.06.2014 o souhlas k podnájmu NP č. 317 v objektu čp. 484 v ul. Nad
Stadionem Vimperk, a o souhlas s umístěním sídla společnosti Vnitřní a tělovýchovné
lékařství Vimperk s.r.o, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost o umístění telekomunikačního zařízení – návrh smlouvy se společností Sauron
CZ s.r.o., vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost J ze dne 01.07.2014 o pronájem budovy na parc. č. 2522/3 v k.ú. Vimperk
s následným prodejem objektu za účelem zřízení skladů, situační plánek, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 772
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k nebytovým prostorům č. 321
a 1. máje čp. 74 ve Vimperku mezi Alenou Kroupovou, Boubská 10 Vimperk a
společností Insolventní v.o.s., Sokolovská 266/145 Praha 8, za podmínek dodržení
účelu užívání nebytových prostor dle nájemní smlouvy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 21.07.2014
Usnesení č. 773
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k nebytovým prostorům č. 317
v ulici Nad Stadionem čp. 484 ve Vimperku mezi MUDr. Janem Fuchsem, Brantlova
565 Vimperk a společností Vnitřní a tělovýchovné lékařství Vimperk s. r. o., za
podmínek dodržení účelu užívání nebytových prostor dle nájemní smlouvy. Zároveň
rada města souhlasí s umístěním sídla podnikání společnosti Vnitřní a tělovýchovné
lékařství Vimperk s.r.o., na adrese Nad Stadionem čp. 484, Vimperk.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 21.07.2014
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Usnesení č. 774
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o umístění telekomunikačního zařízení č.
N14022 dle předloženého návrhu se změnou na tříměsíční výpovědní lhůtu mezi
městem Vimperk a společností Sauron CZ s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35 Praha 3,
na objekt čp. 461 v ulici SNP ve Vimperku za podmínek stanovených radou města dne
05.09.2011 usnesením č. 785. Dále rada města pověřuje starostu města podpisem
výše uvedené smlouvy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 21.07.2014
Usnesení č. 775
Rada města rozhodla objekt bez čp. na st. parc. č. KN 2522/3 v k. ú. Vimperk
nepronajímat.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 21.07.2014
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) zápis z jednání kulturní komise ze dne 09.07.2014 s návrhem na přidělení finančního
příspěvku
b) výjimka z obecně závazné vyhlášky města Vimperk č. 1/2010 – žádost ze dne
26.06.2014
c) návrh dodatku č. 1 k mandátní smlouvě, jejímž předmětem jsou činnosti spojené
s funkcí externího manažera projektu Cyklotrasa Volyňka
d) výsledek konkurzu na místo ředitelky MŠ Vimperk, Klostermannova 365 jako podklad
pro jmenování ředitelky – zápis o průběhu konkurzu včetně přílohy č. 1 ze dne
01.07.2014

Usnesení č. 776
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 09.07.2014 a
rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města takto:
- SHŠ Berit o. s., zastoupeného Janem Švehlou, předsedou SHŠ Berit o.s., ve
výši 15.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s opravou a
výrobou rekvizit stanů, kostýmů, obnova her pro děti.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.07.2014
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Usnesení č. 777
Rada města rozhodla udělit výjimku z OZV města Vimperk č. 1/2010 v platném znění,
provozovateli Bowling baru ve Vimperku, pro pořádání Šumavských slavností piva,
které se uskuteční dne 16.08.2014. Výjimka platí od 16.08.2014 od 22:00 hodin do
17.08.2014 do 02:00 hodin. Rada města upozorňuje žadatele, že musí být dodrženy
příslušné hlukové limity v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 16.08.2014
Usnesení č. 778
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě s Mgr. Helenou
Kosovou na činnosti spojené s funkcí externího manažera projektu Cyklotrasa
Volyňka (CZ.1.14/3.1.00/23.02613) dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 21.07.2014
Usnesení č. 779
Rada města rozhodla na základě uskutečněného konkurzu a v souladu s § 166 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jmenovat do funkce ředitelky MŠ Vimperk,
Klostermannova 365 s účinností od 01.08.2014 na období 6 let Zdeňku Gálovou a
ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 18.07.2014
7. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:
a) návrh smlouvy o poskytnutí prostředků z rozpočtu města v rámci programu Město bez
kouře s R. Vozobulovou
b) souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku města – žádost
společenství vlastníků jednotek domu ul. Klostermannova 367 Vimperk ze dne
16.04.2014, snímek se zákresem, fotodokumentace
c) akce „Vimperk – ošetření dřevin – naléhavost 2/2014“ – 6 x nabídka (uloženy na odboru
ŽP), návrh odboru ŽP
d) návrh smlouvy o poskytnutí prostředků z rozpočtu města v rámci programu Město bez
kouře s Veronikou Tesařovou Šebestovou – odloženo na jednání RM dne 28.07.2014
Usnesení č. 780
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí prostředků z rozpočtu města
Vimperk v rámci programu Město bez kouře mezi Městem Vimperk a Radkou
Vozobulovou, K Rokli 58 Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 18.07.2014
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Usnesení č. 781
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve
vlastnictví města Vimperk č. 671 v k.ú. Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.12.2014
Usnesení č. 782
Rada města vyřazuje společnost JANSTROM s.r.o. z hodnocení veřejné zakázky
"Vimperk – ošetření dřevin – naléhavost 2/2014" z důvodu neúplnosti nabídky.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 01.08.2014
Usnesení č. 783
Rada města posoudila nabídky uchazečů dle vnitřní směrnice č. 1/2014 - II. kategorie
na akci "Vimperk – ošetření dřevin – naléhavost 2/2014" a rozhodla přidělit výše
uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Jiří Včelák, Mlynářovice 66 Volary, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 01.08.2014
8. Jmenování předsedy komise prevence - odloženo na jednání RM dne 28.07.2014
z důvodu nových informací a přítomnosti pouze třech členů rady města
Přílohy:

- návrh MS, zápis z jednání komise prevence dne 02.07.2014

9. Udělení plné moci k inženýrské činnosti pro stavbu „Plynofikace náměstí Svobody
Vimperk“
Přílohy:

- návrh S, návrh plné moci

Usnesení č. 783
Rada města rozhodla udělit plnou moc Aleně Chomátové, inženýrská činnost ve
výstavbě, IČ 48006274, náměstí Svobody 7 Vimperk, k tomu, aby jednala jménem
města Vimperk ve věcech týkajících se inženýrské činnosti pro stavbu „Plynofikace
náměstí Svobody Vimperk“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 14.07.2014
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10. Jednatelé SRO – návrhy smluv
Přílohy:

- návrh S, návrhy smluv s jednateli společností, vnitřní předpisy společností,
návrh měsíčních odměn pro jednatele společností, návrh smluv o výkonu
funkce

Usnesení č. 784
Rada města jako jediný společník společnosti Městské služby Vimperk s.r.o.,
Steinbrenerova 6 Vimperk, schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností
Městské služby Vimperk s.r.o., Steinbrenerova 6 Vimperk a jednatelem společnosti
Ing. Janem Králem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 18.07.2014
Usnesení č. 785
Rada města jako jediný společník společnosti Městská správa domů s.r.o. Vimperk,
náměstí Svobody 8 Vimperk, schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností
Městská správa domů s.r.o. Vimperk, náměstí Svobody 8 Vimperk a jednatelem
společnosti Bc. Danielem Kaiferem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 18.07.2014
Usnesení č. 786
Rada města jako jediný společník společnosti Městské lesy Vimperk s.r.o., Podzámčí
612 Vimperk, schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městské lesy
Vimperk s.r.o., Podzámčí 612 Vimperk a jednatelem společnosti Stanislavem Hlavou.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 18.07.2014
Usnesení č. 787
Rada města jako jediný společník společnosti Městské služby Vimperk s.r.o.,
Steinbrenerova 6 Vimperk, schvaluje Vnitřní směrnici zaměstnavatele k poskytnutí
benefitu jako vnitřní předpis společnosti upravující mimo jiné i poskytování dalších
odměn a benefitů pro zaměstnance společnosti včetně jednatele společnosti.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 18.07.2014

14
Usnesení č. 788
Rada města jako jediný společník společnosti Městská správa domů s.r.o. Vimperk,
náměstí Svobody 8 Vimperk, schvaluje Směrnici a pracovní řád MěSD Vimperk s.r.o.
jako vnitřní předpis společnosti upravující mimo jiné i poskytování dalších odměn a
benefitů pro zaměstnance společnosti včetně jednatele společnosti.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 18.07.2014
Usnesení č. 789
Rada města jako jediný společník společnosti Městské lesy Vimperk s.r.o., Podzámčí
612 Vimperk, schvaluje Směrnici Městských lesů Vimperk s.r.o. jako vnitřní předpis
společnosti upravující mimo jiné i poskytování dalších odměn a benefitů pro
zaměstnance společnosti včetně jednatele společnosti.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 18.07.2014
Usnesení č. 790
Rada města jako jediný společník společnosti Městské služby Vimperk s.r.o.,
Steinbrenerova 6 Vimperk, schvaluje výši měsíční odměny pro jednatele společnosti
Ing. Jana Krále s platností od 01.07.2014 dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 18.07.2014
Usnesení č. 791
Rada města jako jediný společník společnosti Městská správa domů s.r.o. Vimperk,
náměstí Svobody 8 Vimperk, schvaluje výši měsíční odměny pro jednatele
společnosti Bc. Daniela Kaifera s platností od 01.07.2014 dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 18.07.2014
Usnesení č. 792
Rada města jako jediný společník společnosti Městské lesy Vimperk s.r.o., Podzámčí
612 Vimperk, schvaluje výši měsíční odměny pro jednatele společnosti Stanislava
Hlavu s platností od 01.07.2014 dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 18.07.2014
11. Různé
Zapsala:
Starosta:
Člen rady:

Bc. Renata Svobodová
Ing. Bohumil Petrášek
Ing. Jaroslava Martanová

