Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.10.2017
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka Janásková
Zdeněk Kutil
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Mgr. Karel Střeleček, předseda DK
Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí FO
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti finančního odboru
3. Návrh smlouvy o výpůjčce kompostérů pro domácí kompostování
4. Záležitosti odboru investic a údržby
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
6. Pozemky
7. Zápis z jednání dopravní komise
8. Žádost o přidělení individuální dotace
9. Různé

Hlasování o programu: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková).
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 09.10.2017

Usnesení č. 1028
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 09.10.2017.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:
a) návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2017
b) objednávka rozšíření veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní
dopravě k zajištění městské autobusové dopravy ve Vimperku – odborný odhad
prokazatelné ztráty na rozšíření dopravní obslužnosti
Usnesení č. 1029
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši 398.066,00 Kč (RO č. 49).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 19.10.2017
Usnesení č. 1030
Rada města souhlasí s rozšířením veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné
linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy ve Vimperku - zřizuje
autobusovou zastávku Pod Homolkou. Rada města pověřuje starostu města podpisem
objednávky rozšíření této služby v roce 2017 (navýšení v částce do 8.340 Kč) u
provozovatele ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a. s.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 18.10.2017
3. Návrh smlouvy o výpůjčce kompostérů pro domácí kompostování
Přílohy:

- návrh smlouvy s přílohou č. 1, č. 2 a č. 3, záznam o předběžné řídící kontrole,
návrh odboru ŽP

Usnesení č. 1031
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o výpůjčce kompostérů pro domácí
kompostování mezi půjčitelem Svazem měst a obcí Jihočeského kraje, České
Budějovice a vypůjčitelem městem Vimperk dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.10.2017

4. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) Vimperk, obnova ČOV v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 dle článku V. zadat zakázku
„Vimperk, obnova ČOV Lipka“ – výzva k podání nabídek
b) úprava bezejmenného potoka na pozemku parc. č. 645/19 v k. ú. Vimperk –
předpokládaný záměr – odloženo na jednání RM 23.10.2017
c) informace k realizaci akce „PD pro stavební povolení pro instalaci výtahu do čp. 6 –
městský úřad“ – žádost Ing. Vyskočila
d) administrace žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2018 na akce
„Výstavba světelného signalizačního zařízení Vimperk, SSZ XX.17 Pražská – přechod“ a
„Vimperk, ulice Sušická – přechod pro chodce na silnici II/145 u Tesca“, 2 x záznam o
předběžné řídící kontrole, 2 x návrh příkazní smlouvy s Ing. Tomáše Rakem, návrh
příkazní smlouvy se společností GARANTA CZ a. s.
e) návrh smlouvy o IROP Výzva č. 10, záznam o předběžné řídící kontrole
Usnesení č. 1032
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 dle článku V. zadat zakázku
"Vimperk, obnova ČOV Lipka".
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 20.10.2017
Usnesení č. 1033
Rada města bere na vědomí informaci k realizaci akce „PD pro stavební povolení pro
instalaci výtahu do čp. 6 – městský úřad“.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.10.2017
Usnesení č. 1034
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014
„Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby spojené s administrací žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
SFDI pro rok 2018 na akci „Výstavba světelného signalizačního zařízení Vimperk, SSZ
XX.17 Pražská - přechod“ Ing. Tomáši Rakovi, Truhlářská 264/22, Hradec Králové Věkoše.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.10.2017
Usnesení č. 1035
Rada města rozhodla uzavřít příkazní smlouvu, jejímž předmětem je zakázka malého
rozsahu na služby spojené s administrací žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
SFDI pro rok 2018 na akci „Výstavba světelného signalizačního zařízení Vimperk, SSZ
XX.17 Pražská - přechod“ mezi městem Vimperk a Ing. Tomášem Rakem, Truhlářská
264/22, Hradec Králové - Věkoše, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.10.2017

Usnesení č. 1036
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014
„Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby spojené s administrací žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
SFDI pro rok 2018 na akci „Vimperk, ulice Sušická – přechod pro chodce na silnici II/145
u Tesca“ Ing. Tomáši Rakovi, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové - Věkoše.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.10.2017
Usnesení č. 1037
Rada města rozhodla uzavřít příkazní smlouvu, jejímž předmětem je zakázka malého
rozsahu na služby spojené s administrací žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
SFDI pro rok 2018 na akci „Vimperk, ulice Sušická – přechod pro chodce na silnici II/145
u Tesca“ mezi městem Vimperk a Ing. Tomášem Rakem, Truhlářská 264/22, Hradec
Králové - Věkoše, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.10.2017
Usnesení č. 1038
Rada města rozhodla uzavřít v souladu se směrnicí č. 1/2014 „Zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek“ článku VII, odstavce 6, smlouvu o dílo mezi městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk jako objednatelem a společností CTS corp., s.r.o.
Bubenská 421/3, Praha 7 jako zhotovitelem, jejímž předmětem je zhotovení
dokumentace potřebné k žádosti a vypracování samotné žádosti v rámci IROP - Výzva
č. 10 Kybernetická bezpečnost k projektu „Technická opatření pro zvýšení kybernetické
bezpečnosti – město Vimperk“ dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.10.2017

5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) zápis z jednání bytové komise ze dne 16.10.2017 s návrhy na přidělení bytů
b) informace o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu
c) žádost ze dne 04.10.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 428 Vimperk, a souhlas
s úhradou dluhu dle dohody o splátkách, návrh MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 04.10.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 495 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 02.10.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 496 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 02.10.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou čp. 591 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 17.07.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. U Lázní čp. 171 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 04.10.2017 o přidělení obytné místnosti v Pivovarské ul. Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
i) návrh MěSD na doplnění smlouvy o nájmu bytu v čl. V. bodu č. 6 s vyjádřením, kopie §
2285 OZ, kopie čl. V. bodu č. 6 NS, návrh odboru HB
j) žádost ze dne 03.10.2017 o ukončení nájmu NP č. 304 v čp. 3 v ul. 1. máje Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
k) ukončení zveřejnění záměru č. 63/29/2017, žádost ze dne 06.10.2017, zápis z otevírání
obálek ze dne 09.10.2017, návrh odboru HB
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu
v ulici Karla Weise čp. 397 ve Vimperku, garsoniéra,. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 23.10.2017 do 31.12.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 35,80
Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 0, proti 1 (Sýs), zdržel se 3. Návrh nebyl přijat.
Usnesení č. 1039
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Karla Weise čp. 397 ve
Vimperku, garsoniéra,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od
23.10.2017 do 28.02.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 35,80 Kč/m2/měsíc. Úprava
nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Bednarčík). Návrh byl přijat
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.10.2017
Usnesení č. 1040
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Mírová čp. 431 ve Vimperku, garsoniéra. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou s platností od 23.10.2017 do 28.02.2018. Nájemné je stanoveno ve výši
35,80 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.10.2017

Usnesení č. 1041
Rada města bere na vědomí informace o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu
k 30.09.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.10.2017
Usnesení č. 1042
Rada města trvá na svém usnesení č. 609 ze dne 19.06.2017, ve kterém rozhodla
nevyhovět žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v ul. Mírová čp. 428
Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.10.2017

Usnesení č. 1043
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve
Vimperku, do 31.10.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.10.2017
Usnesení č. 1044
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 496 ve
Vimperku, a to na dobu neurčitou s platností od 01.11.2017. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.10.2017
Usnesení č. 1045
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp. 591 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 23.10.2017 do 22.10.2019. Nájemné je
stanoveno ve výši 40,56 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.10.2017
Usnesení č. 1046
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 23.10.2017 do 31.12.2017. Nájemné je
stanoveno ve výši 32,22 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.10.2017

Usnesení č. 1047
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o ubytování k obytné místnosti v Pivovarské ulici
čp. 322 ve Vimperku a to na dobu určitou s platností od 23.08.2017 do 28.02.2018.
Nájemné je stanoveno ve výši 15 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.10.2017
Usnesení č. 1048
Rada města rozhodla o doplnění čl. V. bodu 6 ve smyslu sjednání vyloučení aplikace
ustanovení § 2285 občanského zákoníku o obnově nájmu po skončení nájemního
vztahu k bytu v nájemních smlouvách uzavíraných na dobu určitou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.10.2017
Usnesení č. 1049
Rada města souhlasí s ukončením nájemního vztahu k prostoru sloužícího k podnikání
č. 304 v ulici 1. máje čp. 3 ve Vimperku dohodou, ke dni 31.10.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.10.2017
Usnesení č. 1050
Rada města rozhodla pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 484 v ulici Nad
Stadionem ve Vimperku č. 315 o celkové výměře 38,80 m2, za účelem zřízení ordinace.
Výše nájemného je stanovena u prostor reprezentativních ve výši 504,95 Kč/m2/rok, u
prostor skladových ve výši 403,97 Kč/m2/rok, u prostor ostatních ve výši 202 Kč/m2/rok.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
s platností od 17.10.2017. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 23.10.2017

6. Pozemky
Přílohy:
a) žádost společnosti PALESTRA s. r. o. ze dne 06.10.2017 o odkoupení pozemků v k. ú.
Vimperk, snímek mapy se zákresem, kopie ÚP, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 04.10.2017 o odkoupení domu čp. 150 v ul. Pasovská, Vimperk, snímek
mapy se zákresem, foto, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 21.09.2017 o odkoupení pozemku v k. ú. Vimperk zastavěného stavbou
garáže, snímek mapy se zákresem, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB
d) žádost společnosti Reno Šumava a. s. ze dne 10.10.2017 o stanovisko k prodloužení úplné
uzavírky a stanovené objízdné trasy v důsledku rekonstrukce mostu mezi Borovou Ladou
a Horní Vltavicí, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
e) žádost společnosti VAVI s. r. o. ze dne 09.10.2017 o připojení pozemku k plánované místní
komunikaci a napojení na vodovod, kanalizaci a plynovod, návrh smluv, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
f) žaloba na město Vimperk– rozsudek KS v ČB čj. 10 Co 1080/2017-177, snímek mapy se
zákresem
Usnesení č. 1051
Rada města se seznámila s novou žádostí společnosti PALESTRA s. r. o. doručenou na
MěÚ Vimperk dne 06.10.2017 o odkoupení pozemků KN č. 2522/61 a KN č. 2522/74
v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů a pověřuje odbor hospodářský a bytový zajištěním
nového ocenění těchto pozemků (VŠTE České Budějovice – ústav znalectví
a oceňování) a poté rozhodla ji předložit k projednání zastupitelstvu města 13.11.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2017
Návrh na usnesení
Rada města se seznámila s novou žádostí společnosti PALESTRA s. r. o. doručenou na MěÚ
Vimperk dne 06.10.2017 o odkoupení pozemků KN č. 2522/61 a KN č. 2522/74 v k. ú. Vimperk
v areálu U Sloupů a rozhodla ji předložit k projednání zastupitelstvu města 13.11.2017.
Nehlasovalo se.
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemků vedených u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú.
Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označených jako parcely katastru
nemovitostí 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, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č.
2874/2009 vypracovaným znalkyní Evou Petschovou jako cena v místě a čase obvyklá ve výši
572.610 Kč. 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 geodetické dělení a ocenění nemovitostí ve výši 28.573 Kč.
Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního
pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Nemovitosti budou prodány jejich
stávajícímu pachtýři.
Nehlasovalo se.

Usnesení č. 1052
Rada města se seznámila s žádostí doručenou na MěÚ Vimperk dne 04.10.2017 o
odkoupení bytového domu čp. 150 v Pasovské ulici ve Vimperku včetně přilehlých
pozemků a rozhodla ji předložit k projednání zastupitelstvu města 13.11.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2017
Usnesení č. 1053
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemku vedeného u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec
a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označeného jako
parcela katastru nemovitostí KN č. 1830/145 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21
m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4171/2017 vypracovaným znalkyní
Evou Petschovou dne 10.10.2017 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 3.780 Kč
(180 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 nemovitosti ve výši 500 Kč. Kupující dále uhradí
náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj.
poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2017
Usnesení č. 1054
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým
návrhem prodloužení úplné uzavírky do 10.11.2017 a stanovené objízdné trasy
v důsledku rekonstrukce mostu mezi Borovou Ladou a Horní Vltavicí, zaslaného
společností Reno Šumava a. s., se sídlem Pražská 326, Vlachovo Březí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 20.10.2017
Usnesení č. 1055
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků KN č. 1805 – trvalý travní
porost o výměře 1533 m2 a KN č. 1802/10 – trvalý travní porost o výměře 2320 m2 a dále
jako vlastníka vodovodního, kanalizačního řadu a plynovodu vedených v uvedené
parcele KN č. 1802/10 vše v k. ú. Vimperk souhlasí:
- se záměrem výstavby stavby „VAVI – dílna s administrativou“ na pozemku KN č. 1804
v k. ú. Vimperk dle předložené projektové dokumentace vypracované spol. Mjölk s. r. o.,
- s napojením této plánované stavby na pozemku KN č. 1804 na plánovanou místní
komunikaci a umístěním zpevněných sjezdů na parcele KN č. 1805 vše v k. ú. Vimperk
v rozsahu dle předloženého návrhu za předpokladu, že budou dodrženy podmínky
stanovené městem Vimperk,
- s připojením vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky plánované stavby na
pozemku KN č. 1804 na městské řady vedené v pozemku KN č. 1802/10 v k. ú. Vimperk
v rozsahu dle předloženého návrhu a to za předpokladu, že 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.) připojení na plynovodní
řad bude investorem stavby projednáno se správcem (spol. E.ON) a odborem VÚP MěÚ
Vimperk (stavební úřad). Souhlas je vydáván investoru stavby společnosti VAVI s. r. o.,
se sídlem Pivovarská 475, Vimperk.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2017

Usnesení č. 1056
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se společností VAVI s. r. o., se
sídlem Pivovarská 475, Vimperk smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku
pro účely zřízení tří sjezdů se zpevněným povrchem pro plánovanou stavbu „VAVI –
dílna s administrativou“ na pozemku KN č. 1804 v k. ú. Vimperk v jejím vlastnictví, na
pozemku města Vimperk parcely KN č. 1805 – trvalý travní porost o výměře 1533 m2
zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Vimperk, podle přiloženého situačního
zákresu. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2017
Usnesení č. 1057
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se společností VAVI s. r. o., se
sídlem Pivovarská 475, Vimperk smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene služebností inženýrských sítí pro uložení plánované vodovodní, kanalizační
a plynovodní přípojky pro plánovanou stavbu „VAVI – dílna s administrativou“ na
pozemku KN č. 1804 v k. ú. Vimperk v jejím vlastnictví, do pozemku města Vimperk
parcely KN č. 1802/10 – trvalý travní porost o výměře 2320 m2 zapsané 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 věcná břemena budou zřízena úplatně za
jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH a to po
dokončení a zaměření stavby. Rada města pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2017
Usnesení č. 1058
Rada města bere na vědomí vydaný rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích
č. j. 19 Co 1080/2017-177 ze dne 22.08.2017 týkající se zamítnutí odvolání proti
vydanému rozsudku Okresního soudu v Prachaticích č. j. 2 C 14/2016-148 ze dne
27.04.2017 týkajícího se zamítnutí žaloby podané dne 18.01.2016 na město Vimperk
o zaplacení částky 2.617.088 Kč s příslušenstvím jako škody za to, že jim město Vimperk
nezajistilo přístup na pozemky v jejich vlastnictví v lokalitě nad ulicí Pod Pekárnou.
Tento materiál bude také předložen k seznámení zastupitelstvu města na jeho
nejbližším zasedání.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2017

7. Zápis z jednání dopravní komise
Přílohy:

- zápis ze dne 26.09.2017 s prezenční listinou + fotografie

Usnesení č. 1059
Rada města bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne 26.09.2017 a
souhlasí se závěry uvedenými v bodech č. 2 – č. 4 a č. 6 – č. 11.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: DK, OD, odbor IÚ, termín do 31.10.2017
8. Žádost o přidělení individuální dotace
Přílohy:

- žádost V. Spiegelové ze dne 02.10.2017 s přílohami, návrh odboru ŠK,
e-mail ze dne 05.10.2017

Usnesení č. 1060
Rada města rozhodla přidělit individuální dotaci z rozpočtu města z rozpočtu kulturní
komise Veronice Spiegelové ve výši 4.500 Kč na částečnou úhradu předvánočního
benefičního koncertu Veroniky Spiegelové, který se bude konat dne 09.12.2017
v Městském kulturním středisku Vimperk. Vyúčtování dotace bude žadatelem
provedeno do 31.12.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, FO, termín do 31.10.2017
9. Různé
Zapsala:
Starosta:
Člen rady:

Bc. Renata Samohejlová
Mgr. Pavel Dvořák
Ing. Petr Bednarčík

