Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 09.02.2015
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek,
Stanislav Hlava
Ing. Karel Hudeček
Zdeněk Ženíšek, tajemník
PhDr. Miloš Beneš, vedoucí odboru ŠK
Mgr. Zdeněk Kuncl, referent odboru ŠK
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
3. Bytové záležitosti
4. Záležitosti odboru investic a údržby
5. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě „Smlouva o projektu zajištění tříděného sběru
směsi obalových odpadů“
6. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z prostředků města Vimperk
7. 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 02.02.2015

Usnesení č. 137
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 02.02.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky
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2. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

a) žádost Národního památkového ústavu ze dne 02.02.2015 o bezplatné
použití znaku a loga města, návrh odboru ŠK
b) zápis z kulturní komise, která zasedala dne 28.01.2015, a na základě
tohoto zápisu navrhla odsouhlasit žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
c) návrh darovací smlouvy se společností SAK spol. s.r.o. na poskytnutí
finanční částky určené na materiální zajištění městského plesu v roce 2015
d) jmenování členů školské rady ZŠ Vimperk, Smetanova 405 a ZŠ TGM
Vimperk

Usnesení č. 138
Rada města souhlasí s žádostí Národního památkového ústavu o bezplatné použití
znaku a loga města pro potřeby propagace „Masopustu“ jehož průvod bude
procházet městem a další program se bude konat na Státním zámku Vimperk. Jedná
se konkrétně o vytištění loga na plakáty a jeho použití v bannerech a webových
upoutávkách na akci.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 25.02.2015

Usnesení č. 139
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 28.01.2015
a rozhodla o finančních příspěvcích z rozpočtu města takto:
• Radě rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické, zastoupené
Renatou Kučerovou, předsedkyní rady rodičů, ve výši 8 000 Kč, na částečnou
úhradu nájmu prostor KD „Cihelna“ dne 06.02.2015 v rámci konání maturitního
plesu třídy 8. G.
• Jaromíru Jindrovi, zástupci třídy MeMi4, ze Střední školy a Základní školy
Vimperk, ve výši 8 000 Kč, na částečnou úhradu nájmu, ozvučení a hudební
produkce v prostorách Hotelu Zlatá Hvězda dne 09.01.2015 v rámci konání
maturitního plesu třídy MeMi4.
• MISSION Vimperk, z. s., zastoupeného panem Michalem Pluščenkem,
předsedou spolku, ve výši 15 000 Kč, na částečnou úhradu technického
zajištění a propagace související s pořádáním Majálesu Vimperk dne
15.05.2015.
• Radě rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické, zastoupené
Renatou Kučerovou, předsedkyní rady rodičů, ve výši 8 000 Kč, na částečnou
úhradu nájmu prostor KD „Cihelna“ dne 20.02.2015 v rámci konání maturitního
plesu třídy 4. A.
• Sdružení rodičů při ZUŠ Vimperk, zastoupenému Mgr. Zdeňkou Zámečníkovou,
předsedkyní, ve výši 8 000 Kč, na částečnou úhradu nákladů pronájmu KD
„Cihelna“ souvisejících s pořádáním plesu dechovky a mažoretek dne
18.04.2015.
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ZUŠ Vimperk, zastoupené Mgr. Pavlem Vališem, DiS., ředitelem ZUŠ Vimperk,
ve výši 25 000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s obnovou a
doplněním uniforem dechového orchestru.
Karlu Krejčímu, předsedovi Senior klubu Vimperk, ve výši 8 000 Kč, na
částečnou úhradu pronájmu prostor KD „Cihelna“ při pořádání Májové
veselice. Dále příspěvek ve výši 1.000,- Kč, na částečnou úhradu hudby při
oslavě Dne seniorů.
Radě rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické, zastoupené
Renatou Kučerovou, předsedkyní rady rodičů, ve výši 5 000 Kč, na částečnou
úhradu nájmu prostor KD Šumavské Hoštice dne 16.01.2015 v rámci konání
maturitního plesu třídy 4. OA.
Šumavě na nohou, z.s., zastoupené panem Radkem Harazimem, jednatelem
spolku, ve výši 20 000 Kč, na částečnou úhradu technického zajištění,
ozvučení, osvětlení a propagace související s pořádáním kulturní akce dne
15.08.2015.
Skupině historického šermu Berit, o. s., zastoupené panem Janem Švehlou,
předsedou SHŠ Berit, o. s., ve výši 10 000 Kč, na částečnou úhradu nákladů
souvisejících s vybavením skupiny – divadelní LED osvětlení, rekvizity, boty,
zbraně.
Sboru dobrovolných hasičů Výškovice, zastoupenému Františkem Matějkou,
starostou sboru, ve výši 2 500 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících
s pořádáním akce Posezení s harmonikou pro seniory a obyvatele Výškovic a
okolí.
Sboru dobrovolných hasičů Výškovice, zastoupenému Františkem Matějkou,
starostou sboru, ve výši 2 000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících
s pořádáním masopustního průvodu 2015.
Sboru dobrovolných hasičů Výškovice, zastoupenému Františkem Matějkou,
starostou sboru, ve výši 2 000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících
s pořádáním akce Mikulášská besídka pro děti 2015.
Sboru dobrovolných hasičů Výškovice, zastoupenému Františkem Matějkou,
starostou sboru, ve výši 3 000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících
s Dětským dnem ve Výškovicích 2015.
O. s. Kurzy Vimperk, zastoupenému Marií Hadravovou, předsedkyní sdružení,
ve výši 10 000 Kč, na částečnou dotaci honorářů lektorů souvisejících
s pořádáním 22. ročníku letních kurzů žesťů 2015.
Skupině historického šermu „ARTEGO“, zastoupené panem Zdeňkem
Sonákem, ve výši 4 000 Kč, na částečnou úhradu produkce kapely účinkující
při pořádání společenského plesu s názvem „Maškarně – divadelní varieté“
v Hotelu Zlatá Hvězda dne 14.03.2015.

Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 25.02.2015

4

RM 09.02.2015

Usnesení č. 140
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu se společností SAK spol. s.r.o., na
poskytnutí finanční částky určené na materiální zajištění městského plesu v roce 2015
a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 13.02.2015

Usnesení č. 141
Rada města jmenuje Ing. Vladislava Oliwu, Zdeňku Navrátilovou a Petra Květoně za
členy Školské rady za zřizovatele při ZŠ Smetanova 405, Vimperk v souladu
s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na období let 2015 – 2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 13.02.2015

Usnesení č. 142
Rada města jmenuje Ing. Michala Jančeho, Bc. Janu Czerwenkovou a Marcelu
Kobrovou za členy Školské rady za zřizovatele při ZŠ TGM, 1. máje 268 Vimperk
v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na období let 2015 – 2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 13.02.2015

3. Bytové záležitosti
Přílohy:

a) žádost ze dne 28.01.2015 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
Luční čp. 500 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 28.01.2015 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
Luční čp. 499 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 29.01.2015 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
Čelakovského čp. 402 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 29.01.2015 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
Mírová čp. 407 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 29.01.2015 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
Mírová čp. 432 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 29.01.2015 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
Čelakovského čp. 400 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 28.01.2015 o nové uzavření nájemní smlouvy k bytu
Karla Weise čp. 393 ve Vimperku

v ulici
v ulici
v ulici
v ulici
v ulici
v ulici
v ulici
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h) žádost BH-Nemocnice Vimperk a. s. ze dne 29.01.2015 o souhlas se
stavebními úpravami v 1. nadzemním podlaží čp. 158 v ulici Pivovarská ve
Vimperku, kopie cenové nabídky, kopie čl. 5 odst. 5.6 nájemní smlouvy, návrh
odboru HB
Usnesení č. 143
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve
Vimperku, do 31.08.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.02.2015

Usnesení č. 144
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 499 ve
Vimperku, do 29.02.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.02.2015

Usnesení č. 145
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Čelakovského 402 ve
Vimperku a to na dobu určitou s platností od 01.03.2015 do 31.08.2015. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,30 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.02.2015

Usnesení č. 146
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová 407 ve Vimperku,
a to na dobu neurčitou s platností od 01.03.2015. Nájemné je stanoveno ve výši 35,30
Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.02.2015

Usnesení č. 147
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 432 ve
Vimperku, do 29.02.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.02.2015
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Usnesení č. 148
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Čelakovského
čp. 400 ve Vimperku do 29.02.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.02.2015

Usnesení č. 149
Rada města rozhodla, v souladu s čl. VI. odst. 3) Pravidel upravující otázky související
s nájmem bytů a zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk,
uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Karla Weise čp. 393 ve Vimperku, 1+1. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 01.03.2015 do 30.06.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.02.2015

Usnesení č. 150
Rada města rozhodla, v souladu s Vnitřní směrnicí č. 1/2014 „Zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek“, zadat formou přímého zadání veřejnou zakázku - úpravy
spočívající ve výměně vnitřního nevyhovujícího dřevěného zábradlí v prvním
nadzemním podlaží čp. 158 v ulici Pivovarská ve Vimperku (hlavní budova). Výměna
zábradlí bude zajištěna společností BS Vsetín s.r.o., 4. května 870 Vsetín, za
nabídkovou cenu 66 162,- Kč bez DPH. Úhrada nákladů BH-Nemocnici Vimperk a.s.
investovaných do výměny zábradlí bude provedena v souladu s nájemní smlouvou
uzavřenou mezi městem Vimperk a BH-Nemocnicí Vimperk a.s. ze dne 10.01.2010,
čl. 5, odst. 5.6. Dále Rada města pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 16.02.2015

4. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) veřejná zakázka „Obnova fasády městské zvonice ve Vimperku“, zadávací
dokumentace část - výzva k podání nabídek
b) návrh smlouvy o dílo „Vimperk, Pravětín – obnova vodovodu“ (846.945,00
Kč bez DPH), záznam o předběžné řídeící kontrole
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Usnesení č. 151
Rada města rozhodla v souladu s Vnitřní směrnicí č. 1/2014 zadat zakázku „Obnova
fasády městské zvonice ve Vimperku dle předloženého návrhu a dále jmenuje
hodnotící komisi ve složení členové: Ing. Jaroslava Martanová, Marie Hrušková, Josef
Mistr, Alena Szabová, Mgr. Radek Liška, náhradníci: Ing. Jiří Cais, PhDr. Miloš Beneš,
Ing. Michal Janče, Marcela Kobrová, Karel Beránek.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 03.03.2015

Usnesení č. 152
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka
malého rozsahu na stavební práce „Vimperk, Pravětín – obnova vodovodu“ mezi
městem Vimperk a společností Čevak a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice,
dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 27.02.2015

5. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:

a) návrh dodatku č. 1 ke smlouvě „Smlouva o projektu zajištění tříděného
sběru směsi obalových odpadů“, kopie smlouvy
b) souhlas s přípravou žádosti o dotaci z OPŽP

Usnesení č. 153
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě „Smlouva o projektu zajištění
tříděného sběru směsi obalových odpadů“ mezi městem Vimperk a společností EKOKOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha dle předloženého návrhu a pověřuje
starostku města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 28.02.2015

Usnesení č. 154
Rada města souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z OPŽP, LXIV. výzva, prioritní osa 4,
oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady, na rozšíření sběru separovaného
odpadu prostřednictvím 2 stanovišť podzemních kontejnerů, nádob na tříděný sběr a
pořízení svozové techniky na jeho svoz.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 19.03.2015
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6. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z prostředků města
Přílohy:

a) žádost Kynologického klubu Vimperk – ZOK 116 ze dne 21.01.2015, na
realizaci kynologických závodů „Jarní závod“ a „Vimperský pohár“
b) žádost SK SNOWRIDERS ze dne 15.01.2015 na věcné ceny při pořádání
6 závodů na úrovni kraje
c) žádost Mateřského a rodinného centra Bodlina Vimperk ze dne 30.01.2015
na materiálně technické zabezpečení akcí pořádaných pro děti
d) žádost Oblastního spolku ČČK Prachatice ze dne 30.01.2015 na pořádání
„Dne branné přípravy Vimperk“
e) žádost Oblastního spolku ČČK Prachatice ze dne 30.01.2015 na podporu
bezpříspěvkového dárcovství krve na Prachaticku
f) žádost Domu dětí a mládeže Prachatice ze dne 09.01.2015 na pořádání
florbalového turnaje

Usnesení č. 155
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 6 000 Kč Kynologickému
klubu Vimperk – ZOK 116 na částečnou úhradu nákladů kynologických závodů ve
Vimperku, které se uskuteční dne 16.05.2015 a 12.09.2015. Příspěvek bude poskytnut
z kapitoly příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku
do 31.10.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 17.02.2015

Usnesení č. 156
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 18 000 Kč SK
SNOWRIDERS Vimperk na částečnou úhradu nákladů na pořízení cen závodů ve
snowboardingu, které se uskuteční v LA Zadov a LA Kubova Huť. Příspěvek bude
poskytnut z kapitoly příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování
příspěvku do 31.05.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpov
ídá: odbor KS, FO, termín do 17.02.2015
Usnesení č. 157
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 8 000 Kč Mateřskému
a rodinnému centru Bodlina Vimperk na částečnou úhradu nákladů na pořízení
věcných cen, spotřebního materiálu a kancelářských potřeb na jeho činnost.
Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady města. Rada města požaduje
předložit vyúčtování příspěvku do 30.09.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 17.02.2015
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Usnesení č. 158
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč Oblastnímu
spolku ČČK Prachatice na částečnou úhradu nákladů na pořádání Dne branné
přípravy ve Vimperku v září 2015. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady
města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do 30.11.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 17.02.2015

Usnesení č. 159
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč Oblastnímu
spolku ČČK Prachatice na částečnou úhradu nákladů na podporu bezpříspěvkového
dárcovství krve na Prachaticku. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady
města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do 30.09.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 17.02.2015

Usnesení č. 160
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 1 500 Kč Domu dětí
mládeže Prachatice, pracoviště Vimperk, na částečnou úhradu nákupu věcných cen
pro florbalový turnaj. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady města.
Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do 30.09.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 17.02.2015

7. Různé
R1) Informace – odložený materiál z RM konané dne 26.01.2015 na 09.02.2015 – Žádost o
dodatečný souhlas s provedením úprav části pozemku KN č. 890/71 v k. ú. Boubská
k plánovaným rodinným domům v ulici Větrná –– bez usnesení

R2) Sňatečné obřady
Přílohy:

- ustanovení § 11 a) zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a
o změně některých sovisejících zákonů v platném znění
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Usnesení č. 161
Rada města po projednání pověřuje člena Zastupitelstva města Vimperk
Ing. Bohumila Petráška 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. § 11 a) odst. 1 zákona č. 301/2000
Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VV, termín do 13.02.2015

Zapsala:

Vlasta Chrstošová, Bc. Renata Samohejlová

Starostka:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Bohumil Petrášek

