Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 07.04.2015
Přítomni:

Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří
Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava

Hosté:

Zdeněk Ženíšek, tajemník
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Martina Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Cais,

Ing.

Bohumil

Petrášek,

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení
Bytové záležitosti
Reklamy a reklamní zařízení na majetku města
Zadávací řízení na akci „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města
Vimperk“
Žádost o užití znaku města Vimperk
Žádost o souhlas s realizací úpravy povrchu a vybavení stezky pro pěší ze
sídliště z ulice V Rokli do Hrabic
Žádost o podporu 2. ročníku extrémního dálkového pochodu MILITARY DEATH
MARCH 2015
Zpráva o výsledku hospodaření organizace Městské lesy Vimperk, s. r. o. za
rok 2014
Různé

Hlasování o programu: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava, Hudeček).
Program byl schválen.
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1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 30.03.2015

Usnesení č. 335
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.03.2015.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava, Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) zápis z jednání bytové komise ze dne 31.03.2015 s návrhy na přidělení bytů
b) žádost ze dne 30.03.2015 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Sklářská čp. 129
ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost ze dne 16.03.2015 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici SNP čp. 461 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB – odloženo na jednání RM
13.04.2015
d) žádost ze dne 23.03.2015 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Luční čp. 498 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
e) žádost ze dne 19.03.2015 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ve Výškovicích čp. 17,
vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
f) návrh na doplnění nájemní smlouvy k bytům – změna, kopie nájemní smlouvy
(současné znění) – odloženo na jednání RM 13.04.2015
Usnesení č. 336

Rada města rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 1 ve Výškovicích
čp. 17 (1+1).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.04.2015
Usnesení č. 337

Rada města rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 3 ve Výškovicích
čp. 17 (3+1).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.04.2015
Usnesení č. 338

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Mírová čp. 458 Vimperk, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou s platností od 13.04.2015 do 31.03.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 35,30
Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček) Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.04.2015
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Usnesení č. 339

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 13.04.2015 do 31.03.2016. Nájemné je stanoveno ve výši
35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.04.2015
Usnesení č. 340

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 13.04.2015 do 31.03.2016. Nájemné je stanoveno ve výši
35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.04.2015
Usnesení č. 341

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 14.04.2015 do 30.09.2015. Nájemné je stanoveno ve výši
35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.04.2015
Usnesení č. 342

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 14.04.2015 do 31.03.2016. Nájemné je stanoveno ve výši
35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.04.2015
Usnesení č. 343

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku, garsoniéra. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou s platností od 14.04.2015 do 31.10.2015. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými
právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.04.2015
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Usnesení č. 344

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Mírová čp. 435 ve Vimperku, garsoniéra. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou s platností od 15.04.2015 do 31.03.2016. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,30 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými
právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.04.2015
Usnesení č. 345

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Sklářská čp. 129 ve
Vimperku, a to na dobu neurčitou s platností od 07.04.2015. 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 13.04.2015
Usnesení č. 346

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční 498 ve
Vimperku do 31.12.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.04.2015
Usnesení č. 347

Rada města rozhodla nevyhovět žádosti nájemnice o prodloužení nájemního vztahu
k bytu ve Výškovicích 17.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 13.04.2015
3. Reklamy a reklamní zařízení na majetku města
Přílohy:
a) návrh na využití reklamního zařízení umístěného na pozemku parc. č. 1505 v k. ú.
Vimperk, vlastník tohoto zařízení , snímek mapy se zákresem, fotografie, návrh odboru
HB
b) žádost ze dne 31.03.2015 o povolení k umístění reklamních ploch, snímek mapy se
zákresem, fotografie, návrh odboru HB
Usnesení č. 348

Rada města souhlasí s využitím reklamního zařízení umístěného na pozemku KN
č. 1505 v k. ú. Vimperk na propagaci města Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.04.2015
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Usnesení č. 349

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o umístění reklamního zařízení dle předloženého
návrhu na pozemku ve vlastnictví města Vimperk v k. ú. Vimperk na parcele KN č.
1770 (dřevěná konstrukce s tabulí) o velikosti 1,0 m x 1,50 m, na parcele KN č. 256
(zábradlí) o velikosti 2,0 m x 0,4 m a na parcele KN č. 258 (sloup veřejného osvětlení) o
velikosti 0,4 m x 0,9 m. Poplatek za umístění reklamy se stanovuje ve výši 200
Kč/m2/měsíc tj. v celkové výši 6.384 Kč ročně bez DPH. Smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou s platností od 15.04.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.04.2015
4. Zadávací řízení na akci „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města
Vimperk“
Přílohy:

- zadávací dokumentace, návrh odboru IÚ

Usnesení č. 350
Rada města schválila zadávací dokumentaci na akci “Konsolidace IT infrastruktury a
nové služby města Vimperk“ zpracovanou v souladu s ust. § 44 zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), ke zjednodušenému
podlimitnímu řízení dle § 38 zákona veřejné zakázky na služby a dále jmenuje
v souladu se zákonem hodnotící komisi, která bude zároveň plnit funkci komise pro
otevírání obálek s nabídkami dle § 71 zákona a komise pro posouzení kvalifikace dle §
59 zákona ve složení: členové - Ing. Jiří Cais, Michal Cigánek, Ing. Jaromír Polášek,
Lukáš Sýs, Marcela Kobrová, náhradnci - Ing. Jaroslava Martanová, Martin Ženíšek,
Zdeněk Ženíšek, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče a určuje Bc. Filipa
Haferníka osobou dle § 75 zákona, která se bude účastnit jednání hodnotící komise
jako administrátor zadávacího řízení.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.04.2015

5. Žádost o užití znaku města Vimperk
Přílohy:

- žádost spolku MISSION Vimperk, z. s. ze dne 30.03.2015, návrh odboru ŠK

Usnesení č. 351

Rada města souhlasí s žádostí MISSION Vimperk, z. s. o poskytnutí znaku města a jeho
umístění na propagační materiály připravovaného majálesu, který se uskuteční 15.
května 2015. Znak města bude na plakátu umístěn dle návrhu spolku MISSION
Vimperk, z. s.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.04.2015
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6. Žádost o souhlas s realizací úpravy povrchu a vybavení stezky pro pěší ze sídliště
z ulice K Rokli do Hrabic
Přílohy:

- žádost Občanského sdružení Stanislavy Chumanové ze dne 01.04.2015,
návrh starostky

Usnesení č. 352
Rada města souhlasí se záměrem vybudování stezky „Hrabický okruh“ dle
předloženého návrhu na pozemcích ve vlastnictví města Vimperk, který bude
realizován Občanským sdružením Stanislavy Chumanové. Vybudování spočívá
v úpravách povrchu stezky, odstranění náletů a vzrostlé zeleně a vybavení
mobiliářem. Akce bude realizována v souladu s požadavky odboru životního prostředí
MěÚ Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, termín do 10.04.2015
7. Žádost o podporu 2. ročníku extrémního dálkového pochodu MILITARY DEATH
MARCH 2015
Přílohy:

- e-mailová žádost Ing. L. Perného – organizátor, ze dne 03.04.2015, návrh
starostky

Usnesení č. 353
Rada města souhlasí s pořádáním dálkového pochodu MILITARY DEATH MARCH
2015, který se uskuteční ve dnech 01.05.2015 – 03.05.2015 ve Vimperku. Využití
sportovního sreálu Vodník pro vybudování zázemí pochodu si zajistí organizátor Ing.
Lukáš Perný se současným nájemcem Fischer Ski klub Šumava Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, termín do 10.04.2015
8. Zpráva o výsledku hospodaření organizace Městské lesy Vimperk, s. r. o. za rok
2014 – odloženo na jednání RM 13.04.2015 (je třeba doložit vyjádření DR MěL Vimperk
s.r.o.)
Přílohy:

- návrh starostky

9. Různé
Informace starostky o soudním jednání v ČB dne 08.04.2015, týkající se ÚP

Zapsala:

Vlasta Chrstošová, Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Jiří Cais

