Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2015
Přítomni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek,
Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Bc. Daniel Kaifer, jednatel MěSD Vimperk s.r.o.
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Lenka Švecová, referentka odboru ŠK
Ing. arch. Pavel Lejsek

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru investic a údržby
3. Záležitosti odboru životního prostředí
4. Pozemky
5. Bytové záležitosti
6. Zápis z jednání Dozorčí rady MěSD, s.r.o. Vimperk
7. Záležitosti odboru vnitřních věcí
8. Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP Jihozápad
– Cyklotrasa Volyňka
9. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
10. Žádost o vyjádření souhlasného stanoviska
11. Různé

Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček).
Program byl schválen.
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1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 09.01.2015

Usnesení č. 5
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 09.01.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) „Zateplení ZŠ Vimperk“– technický dozor investora – návrh smlouvy
b) „Zateplení šaten Zimního stadionu Vimperk“ – technický dozor investora –
návrh smlouvy
c) zateplení ZŠ Vimperk – návrh smlouvy o dílo (24.737.855 Kč bez DPH)
d) návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě pro odběrné místo VO
v osadě Lipka
e) „Vimperk, ulice Nad Stadionem – rekonstrukce komunikace u čp. 355, čp.
356, čp. 357, čp. 360 – projektové práce“ – návrh dodatku č. 1 (úprava
termínů realizace akce), žádost Ing. P. Tolara ze dne 06.01.2015
f) „Bazén Vimperk – změna stavby před dokončením č. 2“ – návrh dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo, cenová nabídka z dne 19.11.2014, záznam o předběžné
řídící kontrole, objasnění cenové nabídky Ing. arch. P. Lejska
g) ústní informace – osvětlení přechodů pro chodce ve městě – bez usnesení

Usnesení č. 6
Rada města na základě poptávky pro zjištění ceny v místě a čase obvyklé na veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby „Zateplení ZŠ Vimperk“ - technický dozor
investora rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči RAVAL projekt
v.o.s. Houškova 16 Plzeň.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.01.2015

Usnesení č. 7
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Zateplení ZŠ Vimperk“ s
uchazečem RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16 Plzeň dle předloženého návrhu a
pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.01.2015
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Usnesení č. 8
Rada města na základě poptávky pro zjištění ceny v místě a čase obvyklé na veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby „Zateplení šaten Zimního stadionu Vimperk“technický dozor investora rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči
GPL- INVEST s.r.o. Kněžskodvorská 2632 České Budějovice.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.01.2015

Usnesení č. 9
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Zateplení šaten Zimního
stadionu Vimperk“ s uchazečem GPL- INVEST s.r.o. Kněžskodvorská 2632 České
Budějovice dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.01.2015

Usnesení č. 10
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Zateplení ZŠ Vimperk“ s
uchazečem SALVETE, spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice dle předloženého
návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 16.01.2015
Usnesení č. 11
Rada města Vimperk rozhodla uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě
č. 12106543 na odběrného místo veřejného osvětlení v osadě Lipka mezi E.ON
Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 23.01.2015
Usnesení č. 12
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Vimperk, ulice
Nad Stadionem – rekonstrukce komunikace u čp. 355, čp. 356, čp. 357, čp. 360 –
projektové práce“ mezi městem Vimperk a Ing. Petrem Tolarem, Nádražní 1771 Písek,
dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 21.01.2015
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Usnesení č. 13
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 02.10.2014, jejímž
předmětem je zpracování dokumentace pro stavební povolení, rozšíření o kvalitativní
popis stavby pro podání žádosti o dotaci na ROP, to vše ve vztahu k akci „Bazén
Vimperk – změna stavby pře jejím dokončením č. 2“ mezi městem Vimperk a
společností ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o. Újezd 19/409 Praha 1 – Malá Strana, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.01.2015

3. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:

a) souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve
vlastnictví města – kaple Skláře – žádost občanů obce Skláře ze dne
01.12.2014
b) souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve
vlastnictví města – ul. Mírová čp. 436 Vimperk – žádost Společenství pro dům
Mírová čp. 436 ze dne 05.11.2014

Usnesení č. 14
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve
vlastnictví města Vimperk č. 551/1 v k.ú. Skláře dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.01.2015

Usnesení č. 15
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve
vlastnictví města Vimperk č. 1842/10 v k.ú. Vimperk dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.01.2015

4. Pozemky
Přílohy:

a) změna NS uzavřené s MěSl Vimperk, s.r.o. – pozemky sportovišť – kopie
zveřejněného záměru č. 57/32/14, návrh nové NS, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
b) souhlas s odnětím části pozemku v k.ú. Vimperk ze ZPF pro stavbu
„Vimperk, ulice Pivovarská – chodník podél místní komunikace“ – zákres
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plánované stavby, záborový eleborát, návrh odboru HB
c) návrh dodatku č. 1 k NS– pozemky v k.ú. Lipka, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
d) stanovení nájemného garáže ve sportovním areálu pro rok 2015 – návrh
MěSl Vimperk ze dne 17.12.2015, vyjádření MěSD, foto, návrh odboru HB
e) změna usnesení RM č. 1463 ze dne 30.12.2015 – emailové sdělení
zástupce E.ON ze dne 09.01.2015
Usnesení č. 16
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se společností Městské služby
Vimperk, s. r. o., se sídlem Steinbrenerova 6 Vimperk, novou nájemní smlouvu na
pronájem nemovitostí a movitých věcí, včetně jejich vybavení a příslušenství,
tvořících jako celek sportoviště ve vlastnictví města Vimperk za účelem provozování
jako sportovních areálů a jich zázemí pro potřeby sportovních klubů, školských
právnických osob, občanských sdružení a veřejnosti. Jedná se o tyto nemovitosti
zapsané na listu vlastnictví č. 10001 v k.ú. Vimperk:
1) Areál vodních sportů Vimperk - nově vedené pozemky zaměřené geometrickým
plánem č. 2268-164/2014 označené jako parcely katastru nemovitostí KN č. 645/13 –
ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře 7805 m2 a KN č. 650/1 – ostatní
plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře 857 m2 jejíž součástí je i nová stavba
bazénu, KN č. 640 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2, jejíž součástí je
stavba bez čp./če. – objekt občanské vybavenosti a dále věci movité tvořící vybavení
a příslušenství tohoto areálu,
2) Areál zimního stadionu – parcely katastru nemovitostí KN č. 575 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 211 m2 jejíž součástí je stavba čp. 321, Vimperk II - objekt
k bydlení, KN č. 577 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3770 m2 jejíž součástí je
stavba bez čp./če. – objekt občanské vybavenosti, KN č. 578/1 – ostatní plocha
o výměře 2762 m2, KN č. 578/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 jejíž
součástí je stavba bez čp./če. – objekt občanské vybavenosti, KN č. 578/7 – ostatní
plocha o výměře 26 m2, KN č. 578/8 – ostatní plocha o výměře 89 m2, KN č. 578/14 –
ostatní plocha o výměře 23 m2, část KN č. 579/1 – ostatní plocha o výměře 547 m2
a dále věci movité tvořící vybavení a příslušenství tohoto areálu,
3) Areál letního sporoviště TJ Šumavan Vimperk – parcely katastru nemovitostí KN
č. 557/21 - zahrada o výměře 36 m², KN č. 576 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
349 m² s budovou bez č.p./ č.e. - garáž, KN č. 578/11 - ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 83 m², KN č. 586/2 - zahrada o výměře 36 m², KN č. 588/2 - zahrada o výměře
44 m², KN č. 600/2 - zahrada o výměře 75 m², KN č. 639 - zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 166 m² jejíž součástí je budova bez č.p./ č.e. - garáž, KN č. 641 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 189 m² jejíž součástí je budova bez č.p./ č.e. - občanská
vybavenost, KN č. 642/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3771 m², KN
č. 643 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 15844 m², KN č. 644 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1204 m², KN č. 645/1 - ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 5431 m², KN č. 645/14 - zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 47 m² jejíž součástí je budova bez č.p./ č.e. - občanská vybavenost, KN
č. 645/19 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 278 m², KN č. 645/21 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 595 m², KN č. 645/27 - ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 3120 m², KN č. 645/32 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115
m² jejíž součástí je budova bez č.p./ č.e. - jiná stavba, KN č. 645/33 - ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 502 m², KN č. 646/1 - ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře 1559 m², KN č. 646/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m² jejíž
součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba, KN č. 647 - ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha o výměře 1240 m², KN č. 648 - ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha o výměře 864 m², KN č. 649 - ostatní plocha, sportoviště a
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rekreační plocha o výměře 2078 m² a dále věci movité tvořící vybavení a příslušenství
tohoto areálu,
4) Sportovně rekreační areál Vodník – parcely katastru nemovitostí KN č. 1783/1 –
trvalý travní porost část o výměře 2245 m2, KN č. 1807/2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 4987, jejíž součástí je i stavba in-line dráhy, KN č. 1807/5 –
trvalý travní porost o výměře 9916 m2, KN č. 1807/9 – trvalý travní porost o výměře
1180 m2 a KN č. 1815 – trvalý travní porost část o výměře 9606 m2.
Nájemné bude ve výši 150.000,- Kč/rok bez DPH. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou od 15.1.2015 vyjma pozemku KN č. 1807/2 jehož součástí je i stavba
in-line dráhy, kde nájemní vztah započne od 1.8.2015. Touto smlouvou dochází ke
sloučení všech dosavadních ujednání stávající nájemní smlouvy č. 40-130/13 a jejích
dodatků do jednoho textu z důvodu lepší přehlednosti. Rada města pověřuje
starostku města podpisem této nájemní smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2015

Usnesení č. 17
Rada města v zastoupení vlastníka parcel katastru nemovitostí KN č. 200 a KN č. 256
zapsaných v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, souhlasí s odnětím části
parcely KN č. 200 o výměře 116 m2 a části parcely KN č. 256 o výměře 482,3 m2 ze
zemědělského půdního fondu, dle předloženého návrhu z důvodu plánované stavby
„Vimperk, ulice Pivovarská – chodník podél místní komunikace“ jejímž investorem je
město Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2015

Usnesení č. 18
Rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy k pozemkové parcele ze dne
30.7.1999 týkající se pronájmu parcel katastru nemovitostí KN č. 85/1 a KN č. 85/19
v k.ú. Lipka u Vimperk, uzavřené z důvodu směny uvedených pozemků. Rada města
souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k této nájemní smlouvě ze dne 30.7.1999, který
bude řešit změnu v předmětu nájmu tj. snížení jeho rozsahu z důvodu změny
vlastnictví směnou. Rada města pověřuje starostku města podpisem dodatku č. 1 dle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2015

Usnesení č. 19
Rada města se seznámila s návrhem Městských služeb Vimperk, s. r. o. ze dne
17.12.2014 stanovení podnájemného za garáže ve sportovním areálu pro rok 2015
a doporučuje stanovit je ve výši 398,17 Kč/m2/rok bez DPH s 15% slevou, a to od
2. čtvrtletí 2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.01.2015
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Usnesení č. 20
Rada města mění své usnesení č. 1463 ze dne 30.12.2014 ve smyslu, že věcné
břemeno uložení nového zemního kabelového vedení NN, kabelové skříně a uzemnění
v rámci stavby “Hrabice – rekonstrukce NN, kabelizace“ bude zřízeno úplatně za
smluvní jednorázovou cenu ve výši 25.000 Kč bez DPH. Důvodem této změny je
souhlas investora této stavby s přiložením kabelu pro veřejné osvětlení do
společného výkopu s kabelem NN a ponecháním podpěrného bodu pro svítidlo VO.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.01.2015

5. Bytové záležitosti
Přílohy:

a) žádost ze dne 05.01.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. 1. máje čp. 194
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 05.01.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 495
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 31.12.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. Čelakovského čp.
404 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 12.11.2014 o prodloužení smlouvy o ubytování na obytnou
místnost v ul. Pivovarská čp. 322 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 04.12.2014 o prodloužení NS k bytuv ul. Mírová čp. 434
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 25.11.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 430
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 11.12.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. U Lázní čp. 171
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 19.10.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 430
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost ze dne 22.12.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou čp.
591 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
j) žádost ze dne 29.11.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. Nad Stadionem čp.
355 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
k) žádost ze dne 29.11.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 500
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
l) žádost ze dne 22.12.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. Sklářská čp. 399
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
m) žádost ze dne 17.12.2014 o souhlas k podnájmu bytu v ul. K Rokli čp. 494
Vimperk, návrh podnájemní smlouvy, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
n) žádost ze dne 17.12.2014 o snížení nájemného za prosinec 2014,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
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Usnesení č. 21
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici 1. máje 194 ve Vimperku a
to na dobu určitou s platností od 01.2.2015 do 31.12.2015. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,30 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.01.2015
Usnesení č. 22
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli 495 ve Vimperku
a to na dobu určitou s platností od 14.01.2015 do 31.12.2015. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,30 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.01.2015
Usnesení č. 23
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Čelakovského 404 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 01.2.2015 do 31.01.2016. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,30 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.01.2015
Usnesení č. 24
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti nájemníka, který žádá o uzavření smlouvy o
ubytování k obytné místnosti v ulici Pivovarská čp. 322 ve Vimperku z důvodu jeho
platební neschopnosti a vyzývá nájemníka k vyklizení a předání výše uvedené obytné
místnosti nejpozději do 31.01.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.01.2015

Usnesení č. 25
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 434 ve
Vimperku, do 31.01.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.01.2015
Usnesení č. 26
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve
Vimperku, do 29.02.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.01.2015
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Usnesení č. 27
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku, do 31.08.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.01.2015
Usnesení č. 28
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 430
ve Vimperku, do 31.08.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.01.2015
Usnesení č. 29
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
591 ve Vimperku, do 31.05.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.01.2015
Usnesení č. 30
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Nad Stadionem
čp. 355 ve Vimperku, do 31.01.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.01.2015
Usnesení č. 31
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 500
ve Vimperku, do 30.06.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.01.2015
Usnesení č. 32
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Sklářská čp. 399
ve Vimperku, do 31.01.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.01.2015
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Usnesení č. 33
Rada města souhlasí v souladu s §719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní
smlouvy k bytu v ulici K Rokli čp. 494, Vimperk, dle předloženého návrhu, a to na
dobu určitou splatností od 15.01.2015 do 31.12.2015 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 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.01.2015
Usnesení č. 34
Rada města nesouhlasí se snížením nájemného z bytu v ulici Mírová čp. 424 ve
Vimperku za měsíc prosinec 2014.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.01.2015

6. Zápis z jednání Dozorčí rady MěSD, s.r.o. Vimperk
Přílohy:

- zápis ze dne 09.12.2014

Usnesení č. 35
Rada města bere na vědomí zápis z DR MěSD, s.r.o. Vimperk ze dne 09.12.2014 a
schvaluje plán oprav pro rok 2015 dle předloženého návrhu s jednou navrženou
změnou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, MěSD, termín do 19.01.2015

7. Záležitosti odboru vnitřních věcí
Přílohy:

- užívání závěsného odznaku a sňatečné obřady – ustanovení § 108 zák. č.
128/2000 Sb., ustanovení § 11a zák. č. 301/2000 Sb.

Usnesení č. 36
Rada města po projednání stanoví dle ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, že všichni členové Zastupitelstva města Vimperk (vyjma
starosty, který má právo užívat závěsný odznak při významných příležitostech a
občanských obřadech přímo ze zákona) mohou užívat závěsný odznak se státním
znakem při vedení sňatečných obřadů prováděných orgánem veřejné moci a při
vedení ostatních občanských obřadů.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VV, termín do 16.01.2015

11

RM 12.01.2015

Usnesení č. 37
Rada města po projednání pověřuje člena Zastupitelstva města Vimperk Mgr. Dagmar
Rückerovou zvoleného pro toto volební období 2014 - 2018 (vyjma starosty a
místostarosty města, kteří jsou určeni přímo ze zákona) k tomu, aby před ním
snoubenci, při sňatečném obřadu prováděném orgánem veřejné moci, projevili vůli,
že spolu vstupují do manželství (v souladu s ust. § 11a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VV, termín do 16.01.2015

8. Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnuví dotace z ROP Jihozápad
– Cyklotrasa Volyňka
Přílohy:

- návrh odboru ŠK, návrh Dodatku č. 2

Usnesení č. 38
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí
dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt Cyklotrasa
Volyňka (CZ.1.14/3.1.00/23.02613) dle předloženého návrh a pověřuje starostku města
jeho podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.01.2015

9. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Přílohy:

a) opatrovnictví Z. Ž.
b) opatrovnictví F. D.
c) opatrovnictví V. B.
d) opatrovnictví M. B.

Usnesení č. 39
Rada města ruší pověření opatrovnictví Z. Ž., bytem Pasovská 150 Vimperk,
t.č. Psychiatrická léčebna Dobřany, pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Bc. Marii Loquenzové.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 13.01.2015
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Usnesení č. 40
Rada města schvaluje opatrovnictví Z. Ž., bytem Pasovská 150 Vimperk,
t.č. Psychiatrická léčebna Dobřany, pro opatrovnici Ladu Třískovou, pracovnici
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a to od 13.01.2015. Rada města pověřuje
starostku města vydáním příslušného pověření pro jmenovanou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 13.01.2015

Usnesení č. 41
Rada města ruší pověření opatrovnictví F. D., bytem Pravětín 23, Dům klidného stáří
Pravětín, pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Marii Loquenzovou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 13.01.2015

Usnesení č. 42
Rada města schvaluje opatrovnictví F. D., bytem Pravětín 23, Dům klidného stáří
Pravětín, pro opatrovnici Ladu Třískovou, pracovnici odboru sociálních věcí a
zdravotnictví, a to od 13.01.2015. Rada města pověřuje starostku města vydáním
příslušného pověření pro jmenovanou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 13.01.2015

Usnesení č. 43
Rada města ruší pověření opatrovnictví V. B., bytem Kostelní 97 Vimperk, t.č. Domov
pro seniory Stachy – Kůsov, pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc.
Marii Loquenzové.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 13.01.2015
Usnesení č. 44
Rada města schvaluje opatrovnictví V. B., bytem Kostelní 97 Vimperk, t.č. Domov pro
seniory Stachy – Kůsov, pro opatrovnici Ladu Třískovou, pracovnici odboru
sociálních věcí a zdravotnictví, a to od 13.01.2015. Rada města pověřuje starostku
města vydáním příslušného pověření pro jmenovanou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 13.01.2015
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Usnesení č. 45
Rada města ruší pověření opatrovnictví M. B., bytem Dlouhá 186 Dvorce u Bruntálu,
t.č. v BH – Nemocnici Vimperk, pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc.
Marii Loquenzové.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 13.01.2015
Usnesení č. 46
Rada města schvaluje opatrovnictví M. B., bytem Dlouhá 186 Dvorce u Bruntálu,
t.č. v BH – Nemocnici Vimperk, pro opatrovnici Ladu Třískovou, pracovnici odboru
sociálních věcí a zdravotnictví, a to od 13.01.2015. Rada města pověřuje starostku
města vydáním příslušného pověření pro jmenovanou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 13.01.2015

10. Žádost o vyjádření souhlasného stanoviska
Přílohy:

- žádost MěSl Vimperk ze dne 17.12.2014, návrh S

Usnesení č. 47
Rada města souhlasí s technickým zhodnocením sociálního zařízení v kabině mužů
v částce 367 995,92 Kč bez DPH a hydroizolací budovy kabin v částce 248 898,82 Kč
bez DPH na Zimním stadionu Vimperk nájemcem Městskými službami Vimperk s.r.o.
dle čl. IV odst. 1 nájemní smlouvy č. 40-130/13 ze dne 25.06.2013.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 16.01.2015

11. Různé
R1) RM byla seznámena s materiály, které budou projednávány na zasedání ZM dne
26.01.2015

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Stanislav Hlava

