Zápis o rozhodnutí starostky města dle § 100 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne 03.05.2017 (schváleno
usnesením ZM č. 424 dne 03.04.2017)
Přítomni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru investic a údržby
3. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
5. Pozemky
6. Žádosti o poskytnutí individuální dotace
7. Různé

Starostka města odsouhlasila program.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis o rozhodnutí starostky ze dne 24.04.2017

Usnesení č. 400/RS
Starostka města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 24.04.2017.
Zodpovídá: kancelář starostky
2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

- akce „Teplovod Vimperk, ul. Smetanova, Palackého, Klostermannova II.
etapa“

Usnesení č. 401/RS
Starostka města rozhodla na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na zakázku malého rozsahu na stavební práce: "Teplovod Vimperk,
ul. Smetanova, Palackého, Klostermannova II. etapa" souhlasit s přidělením výše
uvedené zakázky účastníkovi GAS-PRESS service s. r. o., Na Návsi 380, 280 02 Veltruby,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.05.2017
3. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

a) návrh smlouvy o dílo na zhotovení videoprezentace k propagaci města
(50.000 Kč včetně DPH)
b) návrh smlouvy o zajištění moderování Galavečera 16. ročníku filmového
festivalu NaturVision (15.000 Kč včetně DPH)
c) návrh dotační smlouvy na realizaci projektu 17. ročník tradičního setkání
dřevosochařů ve Vimperku (20.000 Kč)

Usnesení č. 402/RS
Starostka města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo s panem Ladislavem Plecitým, týkající
se realizace videospotu, který bude prezentovat město Vimperk a jeho bezprostřední
okolí, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 10.05.2017
Usnesení č. 403/RS
Starostka města rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění služby s panem Ivo
Apfelthalerem, jejímž účelem je zajištění moderování akce Galavečer 16. ročníku
filmového festivalu NaturVision dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 10.05.2017
Usnesení č. 404/RS
Starostka města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem,
týkající se realizace projektu „17. ročník tradičního setkání dřevosochařů ve Vimperku,
dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 05.05.2017

4. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:

a) žádost ze dne 24.04.2017 o souhlas s přihlášením dalších osob do bytu v ul.
U Lázní čp. 171 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 24.04.2017 o uzavření podnájemní smlouvy k bytu v ul.
K Rokli čp. 495 Vimperk návrh podnájemní smlouvy, vyjádření MěSD, návrh
odboru HB
c) žádost ze dne 19.04.2017 o vzájemnou výměnu bytů, vyjádření MěSD, návrh
odboru HB
d) žádost ze dne 20.04.2017 o vzájemnou výměnu bytů, vyjádření MěSD, návrh
odboru HB
e) žádost Spolku BoxClub Vimperk ze dne 19.04.2017 o výpůjčku NP v ul. Nad
Stadionem čp. 199 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost Úřadu práce ČR – kontaktního místa ve Vimperku ze dne 24.04.2017
o souhlas s instalací bezpečnostních prvků v objektu v ul. Nad Stadionem čp.
199 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) ukončení zveřejnění záměru č. 23/11/2017, zápis z otevírání obálek
s nabídkami ze dne 02.05.2017, přihláška ze dne 20.04.2017

Usnesení č. 405/RS
Starostka města souhlasí s přihlášení družky R. Č. a jejích třech dětí do bytu v ulici U
Lázní čp. 171 ve Vimperku, jehož je nájemcem.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.05.2017
Usnesení č. 406/RS
Starostka města souhlasí v souladu s § 2275 občanského zákoníku s uzavřením
podnájemní smlouvy k bytu v ulici K Rokli čp. 495, Vimperk, dle předloženého návrhu
mezi nájemcem a podnájemcem a to na dobu určitou s platností od 15.05.2017 do
31.05.2018 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem,
který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení nájemní smlouvy
podléhá rozhodnutí rady města.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.05.2017
Usnesení č. 407/RS
Starostka města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 430ke
dni 09.05.2017.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.05.2017
Usnesení č. 408/RS
Starostka města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 430 ke
dni 09.05.2017.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.05.2017
Usnesení č. 409/RS
Starostka města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve
Vimperku na dobu neurčitou s platností od 10.05.2017. Nájemné je stanoveno ve výši
35,55 Kč/m2/měsíc.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.05.2017

Usnesení č. 410/RS
Starostka města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve
Vimperku, na dobu určitou s platností od 10.05.2017 do 31.07.2017. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,55 Kč/m2/měsíc.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.05.2017
Usnesení č. 411/RS
Starostka města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 500, ke
dni 09.05.2017.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.05.2017
Usnesení č. 412/RS
Starostka města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 429 ke
dni 09.05.2017.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.05.2017
Usnesení č. 413/RS
Starostka města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k v ulici Mírová čp. 429 ve Vimperku,
na dobu určitou s platností od 10.05.2017 do 31.07.2017. Nájemné je stanoveno ve výši
35,55 Kč/m2/měsíc.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.05.2017
Usnesení č. 414/RS
Starostka města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 500
ve Vimperku na dobu neurčitou s platností od 10.05.2017. Nájemné je stanoveno ve výši
35,55 Kč/m2/měsíc.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.05.2017
Usnesení č. 415/RS
Starostka města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit prostory č. 307 v čp. 199 v ulici
Nad Stadionem ve Vimperku v 1. PP v bloku AB (místnost č. 026) o celkové výměře
185,40 m2 za účelem sportovní činnosti mládeže. Způsobilost předmětu za účelem
výpůjčky si zajistí vypůjčitel.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.05.2017
Usnesení č. 416/RS
Starostka města souhlasí s instalací bezpečnostních prvků v objektu čp. 199 v ulici Nad
Stadionem ve Vimperku v části, které má v pronájmu Úřad práce ČR, kontaktní
pracoviště Vimperk, a to kamerového systému na chodbě a kancelářích,
bezpečnostních přepážek a tísňových hlásičů na vlastní náklady Úřadu práce
dle podmínek stanovených MěSD, s. r. o. Vimperk a odsouhlaseny společností Českou
telekomunikační infrastrukturou a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3. Veškeré
stavební úpravy budou konzultovány s MěSD, s. r. o. Vimperk.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.05.2017

Usnesení č. 417/RS
Starostka města rozhodla pronajmout prostory sloužící k podnikání č. 324 v čp. 199
v ulici Nad Stadionem ve Vimperku v 2. NP v bloku AB (místnost č. 214) o celkové
výměře 10,10 m2 za účelem zřízení kanceláře – zázemí pro poskytování služeb v oblasti
IT. Výše nájemného z uvedených prostor je stanovena na 261 Kč/m2/rok (uvedeno bez
DPH). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
s platností od 15.05.2017. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.05.2017
5. Pozemky
Přílohy:

a) žádost společnosti Elektroinvest s. r. o. ze dne 24.04.2017 o souhlas se
stavbou „Bořanovice samoty, zahuštění TS“, návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení VB, snímek mapy se zákresem, vyjádření odboru IÚ, návrh odboru HB
b) žádost o souhlas se zřízením nové vodovodní a kanalizační přípojky, dešťové
kanalizace, parkovacích a přístupových ploch k objektu v areálu U Sloupů,
snímek mapy se zákresem, návrh smlouvy, prohlášení o udělení souhlasu,
vyjádření odboru IÚ

Usnesení č. 418/RS
Starostka města rozhodla uzavřít se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040001635/031 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení venkovního vedení VN a NN, sloupu VN,
zemního kabelového vedení NN a uzemnění v rámci stavby „Bořanovice samoty,
zahuštění TS“ v pozemcích ve vlastnictví města Vimperk zapsaných u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí
pro obec Vimperk a k. ú. Bořanovice u Vimperka na LV č. 10001, vedených jako parcely
katastru nemovitostí KN č. 781, KN č. 783, KN č. 786/5 a KN č. 661/6, podle přiloženého
snímku katastrální mapy a to za předpokladu, dodržení podmínek stanovených městem
Vimperk, které budou nedílnou součástí této smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy je,
že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za smluvní jednorázovou cenu ve výši 6.100 Kč
bez DPH.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2017
Usnesení č. 419/RS
Starostka města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků KN č. 2522/60, KN
č. 2522/66 a KN č. 2522/141 v k. ú. Vimperk a vlastníka vodovodního a kanalizačního
řadu v areálu U Sloupů souhlasí:
- s připojením vodovodní přípojky na městský řad a vedením této přípojky přes
části pozemků města k parcele KN č. 2522/4 s budovou čp. 8,
- s připojením kanalizační přípojky na městský řad a vedením této přípojky přes
části pozemků města k parcele KN č. 2522/4 s budovou čp. 8,
- s umístěním dešťové kanalizace včetně vsakovacího objektu na parcele města
KN č. 2522/60,
- s umístěním parkovací plochy a přístupové plochy na parcele města KN
č. 2522/60,
vše v rozsahu dle předloženého návrhu a za předpokladu, že po provedení stavebních
a výkopových prací budou dotčené pozemky města uvedeny do původního stavu, dále
budou ze strany stavebníka dodrženy podmínky města a připojení na vodovodní
a kanalizační řad bude investorem stavby projednáno se správcem těchto sítí (spol.

ČEVAK, a. s.) a odborem VÚP MěÚ Vimperk (stavební úřad). Souhlas je vydáván
investoru stavby.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2017
Usnesení č. 420/RS
Starostka města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene služebností inženýrských sítí pro uložení plánované
vodovodní a kanalizační přípojky pro parcelu KN č. 2522/4 s budovou čp. 8 v jeho
vlastnictví do pozemků města Vimperk parcel KN č. 2522/60, KN č. 2522/66 a KN č.
2522/141 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, podle
přiloženého snímku katastrální mapy. Podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné
břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým
posudkem navýšenou o DPH a to po dokončení a zaměření stavby.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.05.2017
6. Žádosti o poskytnutí individuální dotace
Přílohy:

a) žádost SDH Výškovice ze dne 26.04.2017 o poskytnutí dotace na uspořádání
akce Veterán pohár dne 15.07.2017
b) žádost SDH Výškovice ze dne 26.04.2017 o poskytnutí dotace na hasičskou
soutěž O pohár starostky města Vimperk dne 15.07.2017
c) žádost Českomoravské myslivecké jednoty z. s. – Okresní myslivecký spolek
ze dne 19.04.2017 o poskytnutí dotace na přehlídku trofejí za myslivecký rok
2016
d) žádost spolku Šumavský z. s. Vimperk ze dne 20.04.2017 o poskytnutí
dotace na uspořádání koncertu o životě a díle J. Blechingera

Usnesení č. 421/RS
Starostka města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 4.000 Kč Sboru
dobrovolných hasičů Výškovice na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním
hasičské soutěže Veterán pohár, která se uskuteční 15.07.2017 v areálu u Sudslavické
lípy. Dotace bude poskytnuta z prostředků rady města. Starostka města požaduje
předložit vyúčtování dotace do 30.09.2017.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 10.05.2017
Usnesení č. 422/RS
Starostka města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 6.000 Kč Sboru
dobrovolných hasičů Výškovice na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním
hasičské soutěže O pohár starostky, který se uskuteční 15.07.2017 v areálu
u Sudslavické lípy. Dotace bude poskytnuta z prostředků rady města. Starostka města
požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.09.2017.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 10.05.2017

Usnesení č. 423/RS
Starostka města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 4.000 Kč
Českomoravské myslivecké jednotě z. s. – Okresní myslivecký spolek Prachatice
na úhradu nákladů spojených s pořádáním chovatelské přehlídky trofejí za myslivecký
rok 2016, která se uskuteční 09.05.2017 – 14.05.2017 ve Vlachově Březí. Dotace bude
poskytnuta z prostředků rady města. Starostka města požaduje předložit vyúčtování
dotace do 30.09.2017.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 05.05.2017
Usnesení č. 424/RS
Starostka města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 5.000 Kč spolku
Šumavský z. s. Vimperk, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním
koncertu k poctě díla Julia Blechingera, který se bude konat 05.05.2017 v MěKS
Vimperk. Dotace bude poskytnuta z prostředků rady města. Starostka města požaduje
předložit vyúčtování dotace do 30.06.2017.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 05.05.2017
7. Různé
R1) Odprodej a nákup služebních zbraní pro městskou policii
Přílohy:

- návrh tajemníka, návrh kupní smlouvy, potvrzení právního zástupce města o
znění smlouvy, návrh pověření, tiskopis žádost o povolení k nabytí vlastnictví
zbraně kategorie B, tiskopis oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu
vlastnictví zbraně

Usnesení č. 425/RS
Starostka města rozhodla uzavřít kupní smlouvu mezi městem Vimperk, Steinbrenerova
6, Vimperk jako prodávajícím a Svatoplukem Bernardem, Pod Cvrčkovem 777
Prachatice, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej 3 ks nefunkčních služebních
zbraní samonabíjecí pistole ČZ Uherský Brod, ráže 9 mm Luger dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: MěP, termín do 31.05.2017
Usnesení č. 426/RS
Starostka města pověřuje strážníka Městské policie Vimperk Milana Koberu k jednání
s orgány státního dozoru ve věci nákupu a prodeje zbraní a kontroly zbrojního skladu
Městské policie Vimperk.
Zodpovídá: MěP, termín do 31.05.2017

R2) Zápis z jednání sportovní komise
Přílohy:

- zápis ze dne 02.05.2017

Usnesení č. 427/RS
Starostka města bere na vědomí zápis sportovní komise konané dne 02.05.2017 a
na základě výzvy „Podpora sportu 2017/1“ doporučuje zastupitelstvu města schválit
finanční prostředky z rozpočtu města sportovním klubům a oddílům dle návrhu
sportovní komise.
Zodpovídá: S, termín do 15.05.2017
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starostka:

Ing. Jaroslava Martanová

