Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 21.08.2017
Přítomni:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík,
MVDr. Šárka Janásková
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Bc. Daniel Kaifer, jednatel MěSD Vimperk, s. r. o.
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. M. Janoušek, dopravní projektant
Alena Szabová, referentka odboru IÚ
Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí FO
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Vladislav Oliwa, KO

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

Kontrola usnesení
Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2017
Záležitosti odboru investic a údržby
Bytové záležitosti
Nebytové prostory
Návrh smlouvy o dočasném svěření zvířete do péče
Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města Vimperk na podporu
sportovních klubů
8. Návrh dohody o zvýšení kvalifikace
9. Žádost o poskytnutí individuální dotace
10. Různé

Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková).
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 14.08.2017

Usnesení č. 812
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.08.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2017
Přílohy:

a) návrh FO
b) informace – dopis MěKS Vimperk ze dne 17.08.2017 – oznámení zřizovateli
k závazným ukazatelům - bez usnesení

Usnesení č. 813
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši 236.400,00 Kč (RO č. 42),
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 98.000,00 Kč (RO č. 43).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 23.08.2017

3. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) Obnova pláště budovy čp. 167 ve Vimperku – přímé zadání veřejné zakázky,
návrh smlouvy o dílo, záznam o předběžné řídící kontrole
b) Vimperk, ulice Inocencova – oprava schodiště – žádost Z. Jungvirta ze dne
31.07.20017
c) Vimperk, ulice Sušická – přechod pro chodce na silnici II/145 u Tesca – výzva
k podání nabídky
d) jednání s Ing. Janouškem – projektová dokumentace k autobusové zastávce
na sídlišti Míru – bez usnesení

Usnesení č. 814
Rada města rozhodla, na základě odst. 6 čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a
postupy při zadávání veřejných zakázek“ a doporučení zastupitelstva města č. 508 ze
dne 07.08.2017, zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce “Obnova
pláště budovy čp. 167 ve Vimperku” obchodní firmě GSI INVEST s. r. o., Na Hroudě
3317/22, Praha 10 - Strašnice.
Kutil sdělil, že je ve střetu zájmu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.09.2017

Usnesení č. 815
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Obnova pláště budovy čp. 167 ve
Vimperku” s obchodní firmou GSI INVEST s. r. o., Na Hroudě 3317/22, Praha 10 –
Strašnice, dle předloženého návrhu.
Kutil sdělil, že je ve střetu zájmu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.09.2017
Usnesení č. 816
Rada města rozhodla zařadit realizaci opravy schodiště v ulici Inocencova do návrhu
rozpočtu města Vimperk na rok 2018 s tím, že termín realizace je závislý na finančních
možnostech města Vimperk. Podmínkou realizace je rekonstrukce stávající vodovodní
přípojky pro rodinný dům čp. 24 v ulici Inocencova vlastníkem tohoto objektu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.09.2017
Usnesení č. 817
Rada města rozhodla v souladu s Vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Vimperk, ulice Sušická – přechod pro chodce na sinici II/145, u Tesca“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.09.2017
Usnesení č. 818
Rada města jmenuje v souladu s Vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Vimperk, ulice Sušická – přechod pro chodce na sinici II/145, u Tesca“, ve
složení: Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Petr Květoň.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.09.2017

4. Bytové záležitosti
Přílohy:

a) žádost ze dne 17.07.2017 o prodloužení NS k obytné místnosti v ul.
Pivovarská čp. 322 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 18.07.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 432
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 18.07.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Pivovarská čp. 317
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 25.07.2017 o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ul.
Čelakovského čp 402 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 17.07.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 426
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 26.07.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 430
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB

g) žádost ze dne 19.07.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 407
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 08.08.2017 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. 1. máje
čp. 144 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost ze dne 07.08.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Sklářská čp. 399
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 819
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o ubytování k obytné místnosti v ulici Pivovarská
čp. 322 ve Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 01.09.2017 do 31.01.2018.
Nájemné je stanoveno ve výši 15 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.08.2017
Usnesení č. 820
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 432 ve
Vimperku do 31.08.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.08.2017
Usnesení č. 821
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pivovarská čp. 317,
Vimperk do 31.08.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.08.2017
Usnesení č. 822
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Čelakovského čp.
402 ve Vimperku, do 31.08.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.08.2017
Usnesení č. 823
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 426 ve Vimperku
a to na dobu neurčitou s platností od 01.09.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 35,80
Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.08.2017

Usnesení č. 824
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku,
a to na dobu neurčitou s platností od 01.09.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 35,80
Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.08.2017
Usnesení č. 825
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 407 ve
Vimperku do 31.08.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.08.2017
Usnesení č. 826
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici 1. máje čp. 144 a to na dobu
neurčitou s platností od 01.09.2017 Nájemné je stanoveno ve výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.08.2017
Usnesení č. 827
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Sklářská čp. 399 ve
Vimperku, do 31.08.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.08.2017

5. Nebytové prostory
Přílohy:

a) žádost odboru ŽP ze dne 10.08.2017 o souhlas s užíváním garáže č. 363
v čp. 199 v ul. Nad Stadionem, vyjádření MěSD, návrh odboru HB – odloženo
na jednání RM 28.08.2017
b) ukončení zveřejněného záměru č. 55/23/12017, žádost ze dne 05.08.2017,
zápis z otevírání obálek ze dne 21.08.2017, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
– odloženo na jednání RM 28.08.2017
c) ukončení zveřejněného záměru č. 54/23/2017, žádost ze dne 16.08.2017,
zápis z otevírání obálek ze dne 21.08.2017, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) ukončení zveřejněného záměru č. 53/23/2017, žádost SH ČMS SDH
Hrabice, zápis z otevírání obálek ze dne 21.08.2017, vyjádření MěSD, návrh
odboru HB

Usnesení č. 828
Rada města rozhodla pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 74 v ulici 1. máje ve
Vimperku, č. prostor 305 o celkové výměře 49,94 m2 za účelem zřízení farmářského
obchodu. Nájemné je stanoveno u reprezentativních prostor ve výši 1009,93 Kč/m2/rok,
u prostor skladových ve výši 807 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.09.2017. Způsobilost
předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce. Provoz bude zahájen nejpozději od
01.10.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.08.2017
Usnesení č. 829
Rada města rozhodla vypůjčit objekt Hrabice čp. 65 - č. prostoru 310 o celkové výměře
102 m2 (hasičská zbrojnice) SH ČMS sboru dobrovolných hasičů Hrabice za účelem
zřízení klubovny a zázemí sboru a jednotky PO. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na
dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.09.2017. Náklady na
služby spojené s provozem hradí vypůjčitel. Způsobilost předmětu za účelem výpůjčky
si zajistí vypůjčitel.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.08.2017

6. Návrh smlouvy o dočasném svěření zvířete do péče
Přílohy:

- návrh smlouvy se společností Dreams from the Darkness, z. s., návrh odboru
ŽP

Usnesení č. 830
Rada města revokuje své usnesení č. 807 ze dne 14.08.2017 z důvodu změny údajů.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.08.2017
Usnesení č. 831
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dočasném svěření zvířete do péče mezi
pečovatelem Dreams from the Darkness, z. s. a předávajícím městem Vimperk, jejímž
předmětem je umístění dvou psů do záchytných kotců dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.08.2017

7. Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města Vimperk na podporu
sportovních klubů
Přílohy:

- návrh výzvy, návrh tajemníka

Usnesení č. 832
Rada města schvaluje a vyhlašuje výzvu k podání žádostí o dotaci pro podporu
sportovních klubů v roce 2017, Výzva: Podpora sportu 2017/2“ dle předloženého
návrhu. Rada města pověřuje sportovním komisi vyhodnocením podaných žádostí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, SK, termín do 13.10.2017

8. Návrh dohody o zvýšení kvalifikace
Přílohy:

- návrh tajemníka, návrh dohody s M. Svěchotovou

Usnesení č. 833
Rada města schvaluje uzavření Dohody o zvýšení kvalifikace podle § 231 - § 235 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů mezi městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, jako zaměstnavatelem a zaměstnankyní odboru
dopravy a silničního hospodářství, agenda dopravních přestupků Marií Svěchotovou,
dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ Vimperk podpisem dohody.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 06.09.2017

9. Žádost o poskytnutí individuální dotace
Přílohy:

- žádost ZŠ Smetanova 405 Vimperk ze dne 11.08.2017, přehled o
poskytnutých dotacích z rozpočtu města v roce 2017

Usnesení č. 834
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 7.300 Kč ZŠ Vimperk,
Smetanova 405, okres Prachatice, na úhradu nákladů za dopravu žáků a pedagogického
doprovodu na krajské finále ve fotbalu, které se uskutečnilo 20.05.2017 v Písku a na
krajské finále žáků ve stolním tenisu, které se uskutečnilo 19.05.2017 v Jindřichově
Hradci.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 25.08.2017

10. Různé
R1) Přehled materiálů, které budou předkládány na jednání zastupitelstva města dne
04.09.2017 (FO, HB, KO, TAJ).
R2) Informace
- k rekonstrukci výtahů v městských domech – zakázka velkého rozsahu,
- k rekonstrukci areálu nemocnice.
Bez usnesení.

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Ing. Petr Bednarčík

