Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.02.2015
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava
Ing. Jaroslava Martanová
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Jana Králová, vedoucí FO
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola usnesení
Záležitosti odboru investic a údržby
Návrh rozpočtových opatření
Pozemky
Bytové záležitosti
Návrh darovací smlouvy
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku dodávka osobního vozidla pro odbor
školství, kultury a cestovního ruchu
8. Návrh smlouvy o náhradním plnění
9. Návrh Komunikační strategie města Vimperk
10. Návrh smlouvy o spolupráci
11. 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 09.02.2015

Usnesení č. 162
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 09.02.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
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2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) veřejná zakázka „Prodloužení STL plynovodu náměstí Svobody Vimperk“ –
výběr nejvhodnější nabídky – uchazeči: KVINT Vlachovo Březí, s.r.o., Strabag
– nabídky uloženy na odboru IÚ
b) Zateplení ZŠ Vimperk – činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi - cenová nabídka, návrh smlouvy o dílo, záznam
o předběžné řídící kontrole

Usnesení č. 163
Rada města posoudila nabídky uchazečů dle článku V. vnitřní směrnice č. 1/2014 na
akci "Prodloužení STL plynovodu náměstí Svobody Vimperk" a rozhodla přidělit výše
uvedenou veřejnou zakázku uchazeči KVINT Vlachovo Březí, s.r.o., Konopiště 45,
Vlachovo Březí, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 04.03.2015
Usnesení č. 164
Rada města rozhodla na základě Vnitřní směrnice č. 1/2014 Zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek ze dne 21.01.2014 zadat veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby „Zateplení ZŠ Vimperk - činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP)“ společnosti RAVAL projekt v.o.s,
Houškova 569/16, 326 00 Plzeň.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.03.2015
Usnesení č. 165
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka
malého rozsahu na služby „Zateplení ZŠ Vimperk - činnost koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP)“ mezi městem Vimperk a společností
RAVAL projekt v.o.s, Houškova 569/16, 326 00 Plzeň, dle předloženého návrhu a
pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.03.2015

3. Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 166
Rada města provádí změnu schváleného rozpočtu na rok 2015 dle předloženého
návrhu:
- změny ve výdajích rozpočtu v celkové částce 230.000 Kč (RO č. 1),
- zvýšení objemu rozpočtu na částku 197.920 tis. Kč (RO č. 2).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 28.02.2015
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4. Pozemky
Přílohy:

a) pronájem části pozemku v k.ú. Vimperk užívaného jako zahrádka – kopie
zveřejněného záměru č. 2/2/2015, , snímek mapy se zákresem, vzor
pachtovní smlouvy, návrh odboru HB
b) pronájem pozemku v k.ú. Vimperk užívaného jako zahrádka – kopie
zveřejněného záměru č. 3/2/2015, snímek mapy se zákresem, vzor pachtovní
smlouvy, návrh odboru HB
c) propachtování pozemku v k.ú. Vimperk – kopie zveřejněného záměru č.
4/2/2015, snímek mapy se zákresem, vzor pachtovní smlouvy, návrh odboru
HB
d) žádost ze dne 12.01.2015 o odkoupení pozemku v k.ú. Pravětín, vyjádření
odboru VÚP, snímek mapy se zákresem, návrh oboru HB
e) návrh smlouvy o zřízení práva stavby, souhlas s umístěním a realizací
stavby Atletický ovál Vimperk – rekonstrukce – žádost ze dne 29.01.2015
v zastoupení MěSl Vimperk, snímek mapy se zákresem, návrh smlouvy,
návrh odboru HB
f) souhlas s přeložkou kanalizace na pozemku v k.ú. Vimperk v rámci stavby
Přístavba areálu Vodník – žádost ze dne 06.02.2015, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
g) přístup k pozemkům určeným pro výstavbu rodinných domů na Homolce –
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 167
Rada města rozhodla propachtovat dle předloženého návrhu pozemek zapsaný
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,
označený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1854 – zahrada, její část č. 10
o výměře 300 m2, za účelem zahrádkaření. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou od 16.02.2015 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši
2 Kč/m2/rok. Rada města pověřuje starostku města podpisem této pachtovní smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.02.2015
Usnesení č. 168
Rada města rozhodla propachtovat dle předloženého návrhu pozemek zapsaný
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,
označený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 231 – zahrada o výměře 346 m2
(lokalita Zahradní ulice), za účelem zahrádkaření. Pachtovní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou od 1.3.2015 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši
2 Kč/m2/rok. Rada města pověřuje starostku města podpisem této pachtovní smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2015
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Usnesení č. 169
Rada města rozhodla propachtovat dle předloženého návrhu p pozemek zapsaný
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,
označený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1945 – trvalý travní porost o výměře
10593 m2, za účelem zemědělské činnosti - sečení a sklizeň travních porostů.
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 16.2.2015
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 0,10 Kč/m2/rok. Touto
smlouvou dále dochází ke sloučení všech dosavadních ujednání stávajících
nájemních smluv č. 40-058/05 a č. 40-058/05 a jejich dodatků do jednoho textu
z důvodu lepší přehlednosti. Rada města pověřuje starostku města podpisem této
nové pachtovní smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.02.2015
Usnesení č. 170
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku vedeného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Pravětín, na listu vlastnictví č. 10001
pro město Vimperk, tam označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 958/11 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 3780/2015 ve výši 7.020 Kč (135 Kč/m2). Kupní
cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení
s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady
vynaložené prodávajícím na ocenění pozemku ve výši 500,- Kč. Kupující dále uhradí
náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj.
poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pozemek bude prodán vlastníku stavby čp.
15 v osadě Pravětín, neboť prodávaný pozemek tvoří s uvedenou stavbou a pozemky
KN č. 6, KN č. 7/1 a KN č. 7/2 jeden funkční celek.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.02.2015
Usnesení č. 171
Rada města rozhodla uzavřít se společností Městské služby Vimperk, s. r. o., se
sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk (investor stavby) dle předloženého návrhu Smlouvu
o právu provést stavbu, která řeší souhlas s umístěním a realizací stavby „Atletický
ovál Vimperk - rekonstrukce“ na pozemcích města Vimperk vedených v k.ú. Vimperk
jako parcely katastru nemovitostí KN č. 642/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, KN
č. 643 - ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha a KN č. 644 - ostatní plocha,
ostatní komunikace. Předmětná stavba bude součástí sportovního zařízení města
Vimperk a zahrnuje rekonstrukci atletické dráhy a drenážního systému s novým
řešením odtoku dešťových vod ze střechy zimního stadionu včetně zásobní nádrže,
retenci a dopojení stávajícího systému odvodnění. Rada města pověřuje starostku
města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.02.2015
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Usnesení č. 172
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka kanalizace ve sportovně
rekreačním areálu Vodník souhlasí dle předloženého návrhu s vybudování přeložky
části tohoto stávajícího potrubí této kanalizace v délce cca 48 m včetně dvou nově
vybudovaných betonových šachet v pozemku města KN č. 1770 v k. ú. Vimperk. Po
dokončení této přeložky dojde k jejímu předání městu k provozování. Souhlas je
vydáván investorům stavby “Přístavba areálu Vodník ve Vimperku na p. č. 1791
a 1792/1 a ČOV na p. č. 1791“ a kteří tuto přeložku vybudují na své náklady.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.02.2015
Usnesení č. 173
Rada města se seznámila s návrhem řešení o připojení pozemků určených územním
plánem pro bytovou výstavbu v lokalitě Malá Homolka na komunikaci na parcele
města KN č. 893/1 vše v k. ú. Boubská ve vlastnictví města Vimperk dohodnutým na
společném jednání s vlastníky pozemků v této lokalitě uskutečněném dne 14.01.2015
a pověřuje odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk objednáním geodetického
dělení dotčených pozemků, tak aby zde vznikl koridor o šířce 8 m ve vlastnictví města
Vimperk pro možnost budoucího umístění ZTV. Rada města pak rozhodla předložit
tento materiál k projednání zastupitelstvu města včetně majetkoprávních smluv dle
návrhu právního zástupce města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.02.2015

5. Bytové záležitosti
Přílohy:

a) zápis z jednání bytové komise ze dne 10.02.2015 s návrhy na přidělení
bytů
b) žádost. ze dne 06.02.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 434
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 05.02.2015 o prodloužení NS k bytu Pod Pekárnou čp. 591
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) návrh MěSD na výpověď z nájmu bytu J z důvodu neplacení nájemného
v bytě v ul. Pasovská čp. 150 Vimperk, evidence předpisu a plateb, návrh
odboru HB

Usnesení č. 174
Rada města rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 1 ve Výškovicích
čp. 17 (1+1).
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.02.2015
Usnesení č. 175
Rada města rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 3 ve Výškovicích
čp. 17 (3+1).
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.02.2015
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Usnesení č. 176
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu ve Výškovicích čp. 17, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
s platností od 23.02.2015 do 30.4.2015. 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 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.02.2015
Usnesení č. 177
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Mírová čp. 434 ve Vimperku, garsoniéra. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou s platností od 23.02.2015 do 22.02.2016. 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 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.02.2015
Usnesení č. 178
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Mírová čp. 432 ve Vimperku, garsoniéra. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou s platností od 23.02.2015 do 31.05.2015. 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 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.02.2015
Usnesení č. 179
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Sklářská čp. 129 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 24.02.2015 do 31.08.2015. 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 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.02.2015
Usnesení č. 180
Rada města souhlasí na základě doporučení bytové komise v souladu s čl. VI/4
Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví města
Vimperk s výměnou bytu v ulici Sklářská čp. 129 ve Vimperku (1+1) za volný byt v ulici
Sklářská čp. 399 ve Vimperku (1+1). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s platností od 24.02.2015. Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m2/měsíc.
Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Byt č. 6 v ulici
Sklářská čp. 129 ve Vimperku předá nájemce nejpozději do 06.3.2015.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.02.2015
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Usnesení č. 181
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Mírová čp. 427 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 24.02.2015 do 30.04.2015. 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 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.02.2015
Usnesení č. 182
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Mírová čp. 428 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 25.02.2015 do 30.04.2015. 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 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.02.2015
Usnesení č. 183
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku, 2+0. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 25.02.2015 do 30.09.2015. 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 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.02.2015
Usnesení č. 184
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici K Rokli čp. 496 ve Vimperku, 2+0. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 26.02.2015 do 31.08.2015. 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 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.02.2015
Usnesení č. 185
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici K Rokli čp. 496 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 26.2.2015 do 29.02.2016. 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 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.02.2015
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Usnesení č. 186
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Mírová čp. 432 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 27.02.2015 do 29.02.2016. 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 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.02.2015
Usnesení č. 187
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Luční čp. 498 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 27.02.2015 do 29.02.2016. 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 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.02.2015
Usnesení č. 188
Rada města bere na vědomí zápis z bytové komise ze dne 10.02.2015.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.02.2015
Usnesení č. 189
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 434 ve
Vimperku, do 31.12.2015.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.02.2015

Usnesení č. 190
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Pod Pekárnou 591 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 01.03.2015 do 31.05.2015. Nájemné je
stanoveno ve výši 42,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.02.2015

Usnesení č. 191
Rada města rozhodla o výpovědi z nájmu bytu o velikosti 2+1 s příslušenstvím v ulici
Pasovská čp. 150 ve Vimperku, z důvodu uvedeného v § 2291 občanského zákoníku
v platném znění, pro dlužné nájemné a plnění za užívání bytu za dobu delší než 3
měsíce, ve výši 16 712 Kč (dlužná částka ke dni 10.02.2015). Nájemní poměr skončí
dnem doručení výpovědi. Nájemce je povinen byt bez zbytečného odkladu odevzdat,
nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.02.2015
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6. Návrh darovací smlouvy
Přílohy:

- návrh darovací smlouvy se společností Strojírna Vimperk spol. s r.o. na
poskytnutí věcné ceny pro zajištění tomboly městského plesu 2015

Usnesení č. 192
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu se společností Strojírna Vimperk spol.
s r.o. na poskytnutí věcné ceny určené na zajištění městského plesu v roce 2015 dle
předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 23.02.2015
7. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku dodávka osobního vozidla pro odbor
školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

- návrh tajemníka, zadání VZ

Usnesení č. 193
Rada města souhlasí s předloženým zadáním veřejné výzvy na podání nabídky
dodávky osobního automobilu pro odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ
Vimperk dle předloženého návrhu s jednou navrženou změnou a pověřuje tajemníka
městského úřadu jejím podáním.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 15.03.2015
Usnesení č. 194
Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na
zadání veřejné výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je
dodávka osobního automobilu pro odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ
Vimperk ve složení: Zdeněk, Ženíšek, Ing. Jana Králová, PhDr. Miloš Beneš. Komise
provede do 15.03.2015 posouzení a hodnocení došlých nabídek a předloží
vyhodnocení veřejné zakázky do rady města ke konečnému rozhodnutí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 15.03.2015
8. Návrh smlouvy o náhradním plnění
Přílohy:

- návrh smlouvy se společností Joker o.s., návrh tajemníka

Usnesení č. 195
Rada města schvaluje smlouvu o náhradním plnění mezi společností Joker o.s.,
Karlova 17 Cheb a městem Vimperk, Steinbrenerova 6 Vimperk dle předloženého
návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ Vimperk jejím podpisem. Předmětem smlouvy je
náhradní plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. realizovaného dodávkami
hygienických potřeb.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 23.02.2015
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9. Návrh Komunikační strategie města Vimperk – odloženo na jednání RM 23.02.2015
Přílohy:

- návrh MS, návrh strategie

10. Návrh smlouvy o spolupráci – odloženo na jednání RM 23.02.2015
Přílohy:

- návrh MS, návrh smlouvy s Mgr. P. Pechouškem

11. Různé
R1) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Přílohy:

- žádost KS Snowriders Vimperk ze dne 16.02.2015

Usnesení č. 196
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 16 000 Kč SK Snowriders
Vimperk na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou čtyř závodníků
a závodního vybavení na MSJ v Číně ve dnech 07.03.2015 – 16.03.2015. Příspěvek
bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování příspěvku do 30.04.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 20.02.2015
R2) Zateplení šaten Zimního stadionu Vimperk – změna financování
Přílohy:

- návrh odboru IÚ

Usnesení č. 197
Rada města rozhodla požádat na projekt „Zateplení šaten Zimního stadionu Vimperk“
o dotaci ve výši 80% ze způsobilých výdajů dle Nařízení komise (EU) č. 651/2014 ze
dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 smlouvy prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, článek 55, Podpora na sportovní
a multifunkční rekreační infrastrukturu, to je mimo režim de minimis.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 20.02.2015

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Místostarosta:

Ing. Jiří Cais

Člen rady:

Stanislav Hlava

