Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.10.2017
Přítomni:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka
Janásková
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí FO
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Bc. Daniel Kaifer, jednatel MěSD Vimperk s. r. o.
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Renata Lešková, referentka odboru ŠK
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru investic a údržby
3. Bytové záležitosti
4. Nebytové prostory
5. Pozemky
6. Reklamní kampaň 2018
7. Žádosti o poskytnutí individuální dotace
8. Plán inventur majetku a závazků města na rok 2017
9. Navýšení pracovníků městského úřadu – zřízení odboru rozvoje města
10. Dopis SKI KLUBU ŠUMAVA VIMPERK, z. s.
11. Záležitosti finančního odboru
12. Různé

Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 23.10.2017.

Usnesení č. 1089
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.10.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová část 1. a část 2. – projektové práce – návrh dodatku č.
2, 2 x žádost Ing. P. Tolara
b) zadání veřejných zakázek vhodných k čerpání dotací v roce 2018 – 4 x výzva k podání
nabídky na zhotovitele zakázky
c) Vimperk, ul. K. Světné vodovod a kanalizace – projektové práce – výzva k podání nabídek
d) ČOV Vimperk – obnova aeračních elementů, záznam o předběžné řídící kontrole, návrh
smlouvy o dílo, nabídka společnosti Čevak a. s. ze dne 17.10.2017
e) Vimperk, ulice Čelakovského – parkoviště na pozemku parc. č 760/35, parc. č. 760/36 –
projektové práce, otevírání obálek – 1 x nabídka společnosti GK Plavec – Michalec Písek
(založena na odboru IÚ)
Usnesení č. 1090
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka
na akci „Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová část 1. a část 2. – projektové práce“ mezi
městem Vimperk, Steinbrenerova 6 Vimperk a Ing. Petrem Tolarem, Nádražní 1771 Písek
dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2017
Usnesení č. 1091
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 „Zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Obnova kaple v Křesanově - III. a IV. etapa".
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2017
Usnesení č. 1092
Rada města jmenuje v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 „Zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek“ komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Obnova kaple v Křesanově - III. a IV. etapa“ ve složení – členové: Ing. Jaroslava
Martanová, Marie Hrušková, Zdeněk Kutil, Josef Mistr, Alena Szabová.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2017

Usnesení č. 1093
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 zadat veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce "Oprava hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve
Vimperku - II. etapa - obnova fasády".
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2017
Usnesení č. 1094
Rada města jmenuje v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 „Zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek“ komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce "Oprava hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku - II. etapa - obnova
fasády" ve složení, členové: Ing. Bohumil Petrášek, Marie Hrušková, Zdeněk Kutil, Ing.
Michal Janče, Alena Szabová.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2017
Usnesení č. 1095
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 zadat veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce "Oprava uliční fasády domu čp. 8, náměstí Svobody,
Vimperk".
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2017
Usnesení č. 1096
Rada města jmenuje v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 „Zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek“ komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce "Oprava uliční fasády domu čp. 8, náměstí Svobody, Vimperk" ve složení,
členové: Zdeněk Kutil, Marie Hrušková, Bc. Daniel Kaifer, Josef Mistr, Alena Szabová.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2017
Usnesení č. 1097
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 zadat veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce "Obnova městského opevnění na parc. č. 440 a parc.
č. 441 v k. ú. Vimperk – koruna a severní líc zdiva".
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2017
Usnesení č. 1098
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č.1/2014 dle článku V. zadat zakázku
"Vimperk, ul. K. Světlé vodovod a kanalizace - projektové práce".
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 08.11.2017

Usnesení č. 1099
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 dodávky „ČOV Vimperk – obnova aeračních elementů“ obchodní firmě
Čevak a. s., Severní 2264/8 České Budějovice.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.11.2017
Usnesení č. 1100
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „ČOV
Vimperk – obnova aeračních elementů“, mezi městem Vimperk a obchodní firmou
Čevak a. s., Severní 2264/8 České Budějovice dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.11.2017
Usnesení č. 1101
Rada města rozhodla přidělit dle článku V. vnitřní směrnice č. 1/2014 veřejnou zakázku
na akci: "Vimperk, ulice Čelakovského - parkoviště na pozemku parc. č. 760/35, parc. č.
760/36 - projektové práce" uchazeči GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s. r. o.
Budovcova 2530 Písek.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 07.11.2017
3. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost ze dne 18.10.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 432 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 17.10.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 499 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 13.10.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 499 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 12.10.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 458 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 02.10.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. U Lázní čp. 171 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 02.10.2017 o souhlas k podnájmu bytu v ul. Luční čp. 499 Vimperk, návrh
podnájemní smlouvy, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) návrh MěSD na odpis pohledávky, usnesení KSCB 26 INS 4298/2011-B-24 ze dne
07.10.2016, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 25.10.2017 o souhlas s užíváním bytu bez právního důvodu a o souhlas
s úhradou dluhu formou měsíční splátek, vyjádření MěSD, kopie usnesení RM č. 36 ze
dne 15.01.2017

Usnesení č. 1102
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 432 ve Vimperku,
na dobu určitou s platností od 01.11.2017 do 31.10.2018. Nájemné je stanoveno ve výši
35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.11.2017
Usnesení č. 1103
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 499 ve
Vimperku do 31.10.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.11.2017
Usnesení č. 1104
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 499 ve
Vimperku, do 31.10.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.11.2017
Usnesení č. 1105
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 458 ve
Vimperku, do 31.10.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.11.2017
Usnesení č. 1106
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku do 31.10.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.11.2017
Usnesení č. 1107
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu v ulici Luční čp. 499 ve
Vimperku mezi nájemkyní a podnájemcem dle předloženého návrhu, a to na dobu
určitou s platností od 01.11.2017 do 31.10.2018 za podmínky dodržení výše nájemného
stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné
další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.11.2017

Usnesení č. 1108
Rada města bere na vědomí odepsání pohledávky ve výši 27 878,58 Kč v měsíci říjnu
2017, z důvodu splnění oddlužení v insolvenčním řízení vedeném pod čj. KSCB 26
INS4298/2011-B-24.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.11.2017
Usnesení č. 1109
Rada města souhlasí s úhradou dluhu, který vznikl na nájemném a plnění za užívání
bytu v ulici Čelakovského čp. 402 ve Vimperku ve výši 70 880 Kč bez úroků z prodlení
dle dohody o splátkách a souhlasí s výší splátek 10 000 Kč měsíčně do úplného
uhrazení dluhu. Dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do 15.11.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.11.2017
4. Nebytové prostory
Přílohy:
a) návrh MěSD na rekonstrukci střechy domu Svornosti čp. 42 Vimperk, cenová nabídka – 5
x A4
b) informace - ukončení zveřejnění záměru č. 70/31/2017, nepřihlásil se žádný zájemce –
bez usnesení
c) informace - ukončení zveřejnění záměru č. 71/31/2017, nepřihlásil se žádný zájemce –
bez usnesení
d) Vimperk – areál nemocnice – studie (uložena na odboru HB), vyjádření MěSD
e) diskuse o vydání opatření obecné povahy – zřízení lokality se zvýšeným počtem sociálně
negativních jevů – pozvat P. Macorlíka a Mgr. Korbelovou na jednání RM 06.11.2017 –
zodpovídá MS
Usnesení č. 1110
Rada města souhlasí s předloženým návrhem Společenství vlastníků jednotek pro dům
Svornosti čp. 42 Vimperk rekonstrukce střechy, kterou zajistí společnost Střechy
Záleský, s. r. o. za nabídkovou cenu 183 382,94 Kč bez DPH.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.11.2017
Usnesení č. 1111
Rada města bere na vědomí studii “Vimperk – areál nemocnice – studie“ (Koncepční
řešení generelu nemocnice) zpracovanou Ing. arch. J. Kročákem a rozhodla předložit ji
zastupitelstvu města.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.11.2017

5. Pozemky
Přílohy:
a) souhlas se stavbou „Skláře – nOM, ks, p. Hrdlička, 582/1“ a uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí – E.ON Distribuce a. s. – žádost společnosti Elektrostav Strakonice ze dne
25.10.2017, návrh smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) návrh smlouvy o zřízení VB – stavba „Vimperk – nOM, kNN zahrada“ – žádost společnosti
GEFOS inženýring ze dne 23.10.2017, návrh smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
c) návrh smlouvy o zřízení VB – stavba „Vimperk – kruhování NN betonárka“ – žádost
společnosti GEFOS inženýring ze dne 25.10.2017, návrh smlouvy, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 16.10.2017 o odkoupení pozemků v k. ú. Výškovice, vyjádření odborů VÚP
a IÚ, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
e) ukončení nájmu části pozemku v k. ú. Vimperk užívaného k zahrádkaření – žádost ze dne
23.10.2017, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
f) změna pachtovní smlouvy – kopie zveřejněného záměru č. 68/30/2017, žádost ze dne
13.10.2017, snímek mapy se zákresem původního uspořádání propachtovaných
pozemků, snímek mapy se zákresem nového uspořádání propachtovaných pozemků,
nájem pozemků – přehled, návrh odboru HB
Usnesení č. 1112
Rada 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. 1030041408/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
v rámci stavby „Skláře – nOM, ks, p. Hrdlička, 572/1“ 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. Skláře u Vimperka na LV
č. 10001, vedených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 463/1, KN č. 463/3, KN
č. 463/4 a KN č. 551/1 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 10.000 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.11.2017
Usnesení č. 1113
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku rozhodla uzavřít se
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jako stranou oprávněnou, dle předloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného břemene
č. PI-014330045583/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
kabelového vedení NN na části zatížené nemovitosti v rámci stavby „Vimperk – nOM,
kNN zahrada“ v pozemku města Vimperk, parcely katastru nemovitostí KN č. 1538
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
geometrického plánu č. 2438-594/2017. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 5.000 Kč bez DPH.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.11.2017

Usnesení č. 1114
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku rozhodla uzavřít se
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jako stranou oprávněnou, dle předloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného břemene
č. PI-014330045026/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
kabelového vedení NN na části zatížené nemovitosti v rámci stavby „Vimperk –
kruhování NN betonárka“ v pozemku města Vimperk, parcely katastru nemovitostí KN
č. 692/16 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Boubská na LV č. 10001,
podle přiloženého geometrického plánu č. 237-476/2017. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč bez DPH.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.11.2017
Usnesení č. 1115
Rada města rozhodla, že nebude nakládat s parcelami katastru nemovitostí KN č. 557/3
– zahrada a KN č. 781 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Výškovice u Vimperka,
dle předložené žádosti ve smyslu jejich prodeje a ponechá je nadále v majetku města
Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.11.2017
Usnesení č. 1116
Rada města rozhodla ukončit nájem části parcely KN č. 566/1 – zahrada o výměře 234
m2 v k. ú. Vimperk podle nájemní smlouvy č. 10-164/08 k pozemkové parcele uzavřené
dne 30.05.2008, dohodou k 30.11.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.11.2017
Usnesení č. 1117
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pachtu části pozemku zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí
pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001 pro město Vimperk, označeného jako parcela
katastru nemovitostí KN č. 566/1 – zahrada o výměře 234 m2, za účelem jeho využití
k volnému času, rekreaci a zahrádkaření. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 2 Kč/m2/rok.
Pozemek bude propachtován současnému uživateli a vlastníku zařízení této zahrady.
Jedná se o přepis nájemce z důvodu přenechání zařízení zahrady jiné osobě.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.11.2017

Usnesení č. 1118
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě č. 40-134/14 uzavřené
dne 22.10.2014 a novelizované jejím dodatkem č. 1 ze dne 01.09.2015 na propachtování
pozemků ve vlastnictví města Vimperk KN č. 2522/61 a KN č. 2522/74 v k. ú. Vimperk.
Předmětem tohoto dodatku č. 2 je:
- změna rozsahu způsobu (účelu) užívání propachtovaných pozemků tj. část KN
č. 2522/61 – 353 m2 a část KN č. 2522/74 – 2554 m2 bude užívána nově k zemědělské
činnosti tj. pastvě a chovu zvířat k dětskému centru, část KN č. 2522/61 – 1425 m2 a část
KN č. 2522/74 – 3012 m2 bude nově užívána k údržbě, manipulační a sportovně rekreační
ploše k penzionu a pro podnikání.
- snížení pachtovného na částku 40.224 Kč/rok (tj. 0,10 Kč/m2/rok u pozemků
využívaných k zemědělské činnosti a 9 Kč/m2/rok u pozemků využívaných k údržbě,
manipulační a sportovně rekreační ploše k penzionu a pro podnikání). Rada města
pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.11.2017
6. Reklamní kampaň 2018
Přílohy:

- návrh odboru ŠK – 2 x A4

Usnesení č. 1119
Rada města rozhodla v roce 2018 prezentovat město Vimperk na mobilní autobusové
kampani a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu zařazením této
prezentace do návrhu rozpočtu města na rok 2018 jako součást celkové koncepce
prezentace města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.12.2017
7. Žádosti o poskytnutí individuální dotace
Přílohy:

a) žádost Sportovního klubu ZLOBR Sedlčany, z. s. ze dne 23.10.2017
s přílohami
b) žádost Muzejního spolku vimperského panství ze dne 11.10.2017

Usnesení č. 1120
Rada města rozhodla přidělit individuální dotaci z rozpočtu města z rozpočtu rady
města Sportovnímu klubu ZLOBR Sedlčany z. s. ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu
nákladů zabezpečení reprezentace ČR Kateřiny Kunclové v silovém trojboji. Vyúčtování
dotace bude žadatelem provedeno do 31.12.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 15.11.2017

Usnesení č. 1121
Rada města rozhodla přidělit individuální dotace z rozpočtu města z rozpočtu kulturní
komise Muzejnímu spolku Vimperského panství ve výši 5.000 Kč na částečnou úhradu
realizace výstavy 100 let od bitvy u Zborova, která bude ve dnech 27.10.2017 - 28.11.2017
realizována na dřevěném oplocení budovy ZŠ TGM Vimperk. Vyúčtování dotace bude
žadatelem provedeno do 31.12.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, FO, termín do 15.11.2017
8. Plán inventur majetku a závazků města na rok 2017
Přílohy:

- návrh KO, Plán inventur 2017 s přílohou č. 1

Usnesení č. 1122
Rada města schvaluje plán inventur a složení inventarizačních komisí k provedení
inventarizace majetku a závazků města Vimperk k 31.12.2017 dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, TAJ, termín do 26.01.2018
9. Navýšení pracovníků městského úřadu – zřízení odboru rozvoje města
Přílohy:

- návrh tajemníka z pověření starosty

Usnesení č. 1123
Rada města rozhodla od 01.01.2018 zřídit odbor rozvoje města z důvodu zabezpečování
agendy dotací u Městského úřadu Vimperk. Z tohoto důvodu rada města navyšuje počet
pracovníků Městského úřadu Vimperk, agenda zajišťování dotací o dva pracovníky
zařazené jako finanční referent s platností od 01.01.2018. Rada města pověřuje
tajemníka MěÚ vyhlášením výběrového řízení na obsazení pracovních míst, změnou
organizačního řádu v souvislosti se zřízením dotační kanceláře a zabezpečením prostor
a dalších potřebných náležitostí v souvislosti s nástupem pracovníků.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 01.01.2018
10. Dopis SKI KLUBU ŠUMAVA VIMPERK, z. s.
Přílohy:

- dopis č. j. MUVPK–KS 31087/17 ze dne 19.10.2017

Usnesení č. 1124
Rada města bere na vědomí žádost SKI KLUBU ŠUMAVA VIMPERK, z. s. o odvolání
MVDr. Šárky Janáskové z pozice předsedkyně Pracovní skupiny pro rozvoj areálu
Vodník. Rada města nesouhlasí s jejím odvoláním.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Janásková), chybí Sýs. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 13.11.2017

11. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:

a) Makléřský servis, s. r. o. - odvolání plné moci ze dne 19.01.2011
b) Renomia, a. s. – ukončení Smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a
poradenské činnosti dohodou a odvolání plné moci – kopie smlouvy ze dne
27.09.2011
c) výběr pojišťovacího makléře pro město Vimperk

Usnesení č. 1125
Rada města s okamžitou platností odvolává plnou moc ze dne 19.01.2011 udělenou
zmocnitelem městem Vimperk zmocněnci firmě Makléřský servis, s. r. o. k zastoupení
za účelem předložení nabídky pojištění pro subjekt mandanta, přejímání a předávání
podkladů potřebných k předložení nabídky pojištění.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 01.11.2017
Usnesení č. 1126
Rada města rozhodla ukončit Smlouvu o zprostředkování, správě pojištění a
poradenské činnosti uzavřené podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník mezi městem Vimperk a obchodní firmou RENOMIA, a. s. dne 27.09.2011
dohodou ke dni 31.10.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 01.11.2017
Usnesení č. 1127
Rada města s okamžitou platností odvolává plnou moc ze dne 27.09.2011 udělenou
zmocnitelem městem Vimperk zmocněnci firmě RENOMIA, a. s. k zastoupení za účelem
zpracování nabídky pojištění, zprostředkování sjednání, rozšíření, případně
přepracování pojistných smluv mezi zmocnitelem a pojišťovnou, k zastoupení
zmocnitele při řešení jeho škodných a pojistných událostí a k dalšímu veškerému styku
s pojišťovnou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 01.11.2017
Usnesení č. 1128
Rada města ukládá finančnímu odboru zadat výběr pojišťovacího makléře pro město
Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 01.11.2017
Usnesení č. 1129
Rada města jmenuje od 31.10.2017 komisi pro otevírání obálek za účelem vyhodnocení
nabídek výzvy s názvem: „Výběr pojišťovacího makléře pro město Vimperk“ ve složení:
členové – Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Ing. Jan Tůma MPA, náhradníci – Zdeněk Kutil,
Ing. Petr Bednarčík, Ing. Ivana Janoudová.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 01.11.2017

12. Různé
R1) Informace tajemníka – změna výše odměn uvolněných členů zastupitelstva a
maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva od 01.01.2018 – bez usnesení
R2) Rada města byla seznámena s materiály, které jednotlivé odbory (FO, HB, IÚ)
připravují k projedání ZM 13.11.2017.
R3) Informace – oznámení společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. ze dne
27.10.2017 čj. MUVPK-KS 32203/2017 a čj. MUVPK-KS 32202/2017 o změnách jízdních
řádů, které zabezpečují obslužnost města – bez usnesení
Návrh odboru HB na opravu tiskové chyby: v usnesení RM č. 1047 ze dne 16.10.2017 se mění
datum platnosti smlouvy o ubytování z 23.08.2017 na 23.10.2017.
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Lukáš Sýs

