Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015
Přítomni:
Hosté:

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

Ing.

Bohumil

Petrášek,

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státní fondu ŽP ČR
4. Pozemky
5. Bytové záležitosti
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
7. Zpráva o výsledku hospodaření MěL Vimperk s.r.o. a návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2014
8. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
9. 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 07.04.2015

Usnesení č. 354
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 07.04.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček) . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 355
Rada města provádí zvýšení objemu schváleného rozpočtu na rok 2015 dle
předloženého návrhu na celkovou částku 200.331 tis. Kč (RO č. 10).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 20.04.2015
3. Návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státní fondu ŽP ČR
Přílohy:

- návrh smlouvy, návrh odboru IÚ

Usnesení č. 356
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. 14202603 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu ŽP ČR v rámci OPŽP k realizaci projektu „Zateplení šaten Zimního stadionu
Vimperk“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.04.2015
4. Pozemky
Přílohy:

- žádost ze dne 30.03.2015 o závazné stanovistko k projektové dokumentaci
pro vydání dodatečného stavebního povolení, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB

Usnesení č. 357

Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků KN č. 2522/61 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 2920 m2 a KN č. 2522/74 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 5566 m2 v k. ú. Vimperk (areál U Sloupů) nemá námitek k předložené
projektové dokumentaci vyjma objektu označeného SO 11 pro vydání dodatečného
stavebního povolení, vypracované společností HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI, s.
r. o. z března 2015 na akci „Dětské centrum Šumavous – rozšíření o sportovně
rekreační zázemí č. parc. 2522/11, 2522/17, 2522/61, 2522/66, 2522/74, 2523/5 U Sloupů
11, CZ-38501 Vimperk, k. ú. 782084 Vimperk“. Rada města rozhodla uzavřít dle
předloženého návrhu dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. č. 40-134/14 jejímž
předmětem je i užití propachtovaných nemovitostí města za účelem umístění dočasných
staveb.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2015
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Usnesení č. 258
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti inženýrské sítě pro uložení
vodovodní přípojky do části pozemků města Vimperk KN č. 2522/61 a KN č. 2522/74
v k. ú. Vimperk. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou cenu
stanovenou znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá. Rada města
pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.04.2015
5. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost ze dne 16.03.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 427 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 31.03.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 500 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 23.03.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. U Lázní čp. 171 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 01.04.2015 o přehodnocení usnesení č. 282 ze dne 16.03.2015,
vyjádření MěSD, potvrzení od zaměstnavatele, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 01.04.2015 o souhlas s úhradou dluhu na nájemném a bezdůvodném
obohacení formou měsíčních splátek, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 259

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová 427 ve
Vimperku, do 31.08.2015.
Pro 4, proti 0 zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.04.2015
Usnesení č. 260

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve
Vimperku, do 30.04.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.04.2015
Usnesení č. 261

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku, do 31.12.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.04.2015
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Usnesení č. 262

Rada města trvá na svém usnesení č. 282 ze dne 16. 3. 2015, kterým rozhodla nevyhovět
žádosti o prodloužení doby ubytování v obytné místnosti v ulici Pivovarská čp. 322 ve
Vimperku pro jeho platební neschopnost.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.04.2015
Usnesení č. 263

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti, o souhlas s úhradou
dluhu na nájemném a bezdůvodném obohacení v celkové výši 14 336 Kč dle dohody o
splátkách ve výši 500 Kč měsíčně.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.04.2015
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) úplná uzavírka místní komunikace – prostor před garážemi u Volyňky z důvodu konání
Vimperské pouti
b) uctění památky obětí 2. světové války – dopravní omezení
c) částečná uzavírka místní komunikace na náměstí Svobody z důvodu konání květnové
slavnosti
d) návrh smlouvy na krátkodobý pronájem mobilních WC na Vimperskou pouť – odloženo
na jednání RM 20.04.2015
Usnesení č. 264
Rada města souhlasí s provedením úplné uzavírky místní komunikace v prostoru před
garážemi u Volyňky ve Vimperku v termínu od 29.05.2015 od 15:00 hodin do
31.05.2015 do 19:00 hodin z důvodu konání Vimperské pouti.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 29.05.2015
Usnesení č. 265
Rada města bere na vědomí připomenutí si 70. výročí konce 2. světové války dne
27.04.2015 a dopravní omezení spojené s touto akcí.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 27.04.2015
Usnesení č. 266
Rada města souhlasí s provedením částečné uzavírky náměstí Svobody ve Vimperku
(od spodní kašny po část parkoviště naproti MěÚ Vimperk) v termínu od 05.05.2015 od
07:00 hodin do 05.05.2015 do 24:00 hodin, z důvodu konání květnové slavnosti „TO
TENKRÁT V ČTYŘICÁTOM PÁTOM“ v rámci 70. výročí osvobození města Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 05.05.2015
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7. Zpráva o výsledku hospodaření MěL Vimperk s.r.o. a návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2014 – odloženo na jednání RM 20.04.2015
Přílohy:

- zpráva s přílohami, návrh S

8. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Přílohy:

- žádost HZS Jč kraje ze dne 24.11.2014

Usnesení č. 267

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč Okresnímu
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Prachatice, na částečnou úhradu
nákladů spojených s pořádáním krajského kola v požárním sportu družstev
Jihočeského kraje, které se uskuteční ve dnech 12.06.2015 – 20.06.2015 v Prachaticích.
Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady města. Rada města požaduje
předložit vyúčtování příspěvku do 31.07.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 30.04.2015
Usnesení č. 268
Rada města souhlasí s užitím znaku města Vimperk pro Sbor hasičů Čech, Moravy
a Slezska, OS Prachatice, na propagačních materiálech krajského kola v požárním
sportu družstev Jihočeského kraje a krajského kola hry PLAMEN, které se bude konat
v Prachaticích v červnu 2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.04.2015
9. Různé
R1) Informace - Přehled uzavřených mimopracovních dohod – bez usnesení
Přílohy:

- přehled za I. čtvrtletí 2015

R2) Rada města byla seznámena s materiály, které budou projednávány na zasedání ZM dne
27.04.2015 (odbor IÚ, FO, odbor HB, TAJ) – bez usnesení
Zapsala:
Starosta:
Člen rady:

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

