Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.11.2017
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Lukáš Sýs, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka Janásková, Zdeněk Kutil
Mgr. Pavel Dvořák
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Mgr. Zdeněk Kuncl, vedoucí odboru ŠK
Renata Lešková, referentka odboru ŠK
Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí FO
Mgr. Jana Korbelová, vedoucí odboru SV
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Žádosti o poskytnutí invidividuální dotace z rozpočtu odboru sociálních věcí a
zdravotnictví
3. Bytové záležitosti
4. Pozemky
5. Výroční zprávy základních škol za školní rok 2016/2017
6. Záležitosti odboru investic a údržby
7. Organizační ujednání o výdeji údajů městské policii a jejich užívání
8. Uzavření Městské knihovny Vimperk
9. Časově omezené navýšení pracovního úvazku na odboru sociálních věcí a
zdravotnictví
10. Různé

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

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 20.11.2017

Usnesení č. 1212
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 20.11.2017. Bod Zásady pro
vydávání zpravodaje města Vimperk „Vimperské noviny“ odloženo na jednání rady
města 06.12.2017.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Žádosti o poskytnutí invidividuální dotace z rozpočtu odboru sociálních věcí a
zdravotnictví
Přílohy:
a) žádost Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie ze dne 05.02.2017, návrh
smlouvy
b) žádost Linky bezpečí ze dne 18.07.2017, návrh smlouvy
c) žádost Sociální rehabilitace MESADA Vimperk ze dne 07.11.2017, návrh smlouvy
d) žádost společnosti I MY, o. p. s. ze dne 31.03.2017, návrh smlouvy
e) žádost společnosti Portus Prachatice, o. p. s. ze dne 27.02.2017, návrh smlouvy
f) žádost společnosti Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s. ze dne
27.09.2017, návrh smlouvy
Usnesení č. 1213
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ve výši 1.000 Kč pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie,
Libníč 17, Rudolfov na zajištění sociální služby Domov se zvláštním režimem pro
občany města Vimperk.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, FO, termín do 20.12.2017
Usnesení č. 1214
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ve výši 2.000 Kč pro rok 2017 organizaci Linka bezpečí, z. s., Praha na
zajištění projektu Linka bezpečí
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, FO, termín do 20.12.2017
Usnesení č. 1215
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ve výši 20.000 Kč pro rok 2017 organizaci MESADA, z. s., Písek na
zajištění projektu Sociální rehabilitace MESADA Vimperk.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, FO, termín do 20.12.2017

Usnesení č. 1216
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ve výši 2.000 Kč pro rok 2017 organizaci I MY, o. p. s., Soběslav na
zajištění projektu Poskytování terénní rané péče v městě Vimperk.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, FO, termín do 20.12.2017
Usnesení č. 1217
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ve výši 3.000 Kč pro rok 2017 organizaci Portus Prachatice, o. p. s. na
projekt Spolufinancování aktivit Portus Prachatice, o. p. s.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, FO, termín do 20.12.2017
Usnesení č. 1218
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ve výši 5.000 Kč pro rok 2017 organizaci Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory, o. p. s., Prachatice na projekt Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory, o. p. s.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, FO, termín do 20.12.2017
3. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost ze dne 13.11.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 427 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 15.11.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 500 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 1219
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 427 ve
Vimperku do 31.05.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.12.2017
Usnesení č. 1220
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve
Vimperku, do 31.12.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 04.12.2017

4. Pozemky
Přílohy:
a) žádost ze dne 13.09.2017 o odkoupení části pozemku v k. ú. Veselka, snímek mapy se
zákresem, kopie ÚP, kopie GP, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB
b) změna nájemních smluv pronajatých nemovitostí města na Vodníku – snímek mapy se
zákresem, kopie NS, návrh dohody o ukončení NS, návrh odboru HB
Usnesení č. 1221
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje části pozemku vedeného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
pro obec Vimperk a k. ú. Veselka u Vimperka, na listu vlastnictví č. 10001 pro město
Vimperk, tam označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 284/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace její část oddělená dle geometrického plánu č. 37-217/2017
a nově vedené jako parc. č. 284/21 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 418 m2, za
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4180/2017 vypracovaným znalkyní Evou
Petschovou dne 09.11.2017 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 54.340 Kč
(130 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 geodetické dělení a ocenění nemovitosti ve výši 4.364 Kč.
Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného
katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pozemek je
prodáván vlastníku domu čp. 3 v osadě Veselka jako zázemí a přístup.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.12.2017
Usnesení č. 1222
Rada města rozhodla ukončit nájem parcel KN č. 1783/7 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 233 m2, jejíž součástí je i stavba bez čp./če. – jiná stavba, KN č. 1793 - ostatní
plocha o výměře 7308 m2, KN č. 1794 - ostatní plocha o výměře 1314 m2, KN č. 1809/1 –
trvalý travní porost o výměře 2757 m2, KN č. 1809/3 – trvalý travní porost o výměře 1012
m2 a KN č. 1810 – ostatní plocha o výměře 738 m2 vše v k. ú. Vimperk se SKI KLUBEM
ŠUMAVA VIMPERK z. s., se sídlem 1. máje 182/16, Vimperk, podle nájemní smlouvy
č. 70-001/06 uzavřené dne 26.05.2016, dohodou k 31.12.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.12.2017
Usnesení č. 1223
Rada města rozhodla zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy č. 40-130/13 uzavřené dne
17.03.2017 mezi městem Vimperk a Městskými službami Vimperk, s. r. o. jejímž
předmětem je rozšíření předmětu nájmu o nemovitosti vedené 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 označené jako
parcely katastru nemovitostí parcel KN č. 1783/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
233 m2, jejíž součástí je i stavba bez čp./če. – jiná stavba, KN č. 1793 - ostatní plocha
o výměře 7308 m2, KN č. 1794 - ostatní plocha o výměře 1314 m2, KN č. 1809/1 – trvalý
travní porost o výměře 2757 m2, KN č. 1809/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
110 m2, jejíž součástí je i stavba bez čp./če. – jiná stavba, KN č. 1809/3 – trvalý travní
porost o výměře 1012 m2 a KN č. 1810 – ostatní plocha o výměře 738 m2 včetně jejich
součástí a příslušenství.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.12.2017

5. Výroční zprávy základních škol za školní rok 2016/2017
Přílohy:

- návrh odboru ŠK

Usnesení č. 1224
Rada města bere na vědomí odevzdání výročních zpráv o činnosti za školní rok
2016/2017 základními školami, jichž je město Vimperk zřizovatelem.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.11.2017
6. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) Vimperk, Křesanov – přepojení vrtu K-2 a doplnění technologie do objektu ATS – nabídka
společnosti ČEVAK ze dne 17.08.2017, návrh smlouvy o dílo (nabídková cena 171.457
Kč včetně DPH), záznam o předběžné řídící kontrole, návrh odboru IÚ
b) oprava uliční fasády domu čp. 8, náměstí Svobody Vimperk – zpráva o posouzení a
hodnocení nabídek, návrh smlouvy o dílo (cena 627.874 Kč včetně DPH), návrh odboru
IÚ
c) obnova hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku – II. etapa – obnova fasády
– zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, návrh smlouvy o dílo (cena 578.024 Kč včetně
DPH), záznam o předběžné řídící kontrole, návrh odboru IÚ
d) Vimperk, parkoviště v ulici Podzámčí – projektové práce – návrh dodatku č. 1, žádost
geodetické kanceláře Plavec – Michalec ze dne 21.11.2017, návrh odboru IÚ
e) Vimperk, ul. K. Světlé vodovod a kanalizace – projektové práce, 3 x nabídka v uzavřených
obálkách (uloženo na odboru IÚ), návrh odboru IÚ
Usnesení č. 1225
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014
„Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ přidělit veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodávky „Vimperk, Křesanov – přepojení vrtu K-2 a doplnění technologie
do objektu ATS“ obchodní firmě Čevak a. s., Severní 2264/8 České Budějovice.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2017
Usnesení č. 1226
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla
„Vimperk, Křesanov – přepojení vrtu K-2 a doplnění technologie do objektu ATS“, mezi
městem Vimperk, Steinbrenerova 6 Vimperk a obchodní firmou Čevak a. s., Severní
2264/8 České Budějovice dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.12.2017

Usnesení č. 1227
Rada města schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava uliční
fasády domu čp. 8 náměstí Svobody, Vimperk" a rozhodla přidělit výše uvedenou
veřejnou zakázku uchazeči Pavel Tisoň, Libínské Sedlo 5, Prachatice, jehož nabídka
byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.12.2017
Usnesení č. 1228
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce „Oprava uliční fasády domu čp. 8 náměstí Svobody, Vimperk" mezi městem
Vimperk a Pavlem Tisoněm, Libínské Sedlo 5, Prachatice dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.12.2017
Usnesení č. 1229
Rada města schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce " Obnova
hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku – II. etapa – obnova fasády" a
rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči SABBIA s.r.o.,
Neumannova 158 Prachatice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.12.2017
Usnesení č. 1230
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce "Obnova hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku – II. etapa –
obnova fasády", mezi městem Vimperk a firmou SABBIA s. r. o., Neumannova 158
Prachatice dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.12.2017
Usnesení č. 1231
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka
na akci „Vimperk, parkoviště v ulici Podzámčí - projektové práce“ mezi městem
Vimperk, Steinbrenerova 6 Vimperk a obchodní firmou GK Plavec - Michalec,
Geodetická kancelář s. r. o., Budovcova 2530, Písek dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 12.12.2017

Usnesení č. 1232
Rada města rozhodla přidělit dle článku V. vnitřní směrnice č. 1/2014 veřejnou zakázku
na akci: "Vimperk, ul. K. Světlé vodovod a kanalizace - projektové práce" uchazeči VHTRES spol. s. r. o. Senovážné náměstí 1, České Budějovice.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 13.12.2017
7. Organizační ujednání o výdeji údajů městské policii a jejich užívání
Přílohy:

- návrh MěP, organizační ujednání, seznam strážníků

Usnesení č. 1233
Rada města rozhodla uzavřít dohodu o organizačním ujednání o výdeji údajů městské
policii mezi Policií ČR – ÚO Prachatice a městem Vimperk dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěP, termín do 30.11.2017
8. Uzavření Městské knihovny Vimperk
Přílohy:

- žádost E. Buryánové ze dne 21.11.2017

Usnesení č. 1234
Rada města souhlasí s uzavřením Městské knihovny Vimperk ve dnech 27.12.2017 –
29.12.2017 z důvodu čerpání řádné dovolené.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěK, termín do 31.12.2017
9. Časově omezené navýšení pracovního úvazku na odboru sociálních věcí a
zdravotnictví
Přílohy:

- návrh tajemníka

Usnesení č. 1235
Rada města rozhodla o časově omezeném navýšení 0,5 pracovního úvazku na odboru
sociálních věcí a zdravotnictví od 01.12.2017 do 30.04.2018 a pověřuje tajemníka MěÚ
zabezpečení veškerých požadovaných náležitostí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 01.12.2017

10. Různé
R1) Informace – přehled uzavřených mimopracovních dohod za III. čtvrtletí 2017 – bez
usnesení

R2) Návrh smlouvy o výměně nevyhovujícího osvětlení ZŠ Smetanova
Přílohy:

- žádost ředitele školy Mgr. V. Pokorného ze dne 21.11.2017, cenová nabídka
společnosti E.ON Energie – 7 x A4, návrh tajemníka z pověření místostarosty

Usnesení č. 1236
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi ZŠ Vimperk, Smetanova 405 a
společností E.ON Energie a. s., F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, která řeší
výměnu nevyhovujícího osvětlení ve třídách školy dle předloženého návrhu a pověřuje
ředitele školy Mgr. Vladana Pokorného uzavřením smlouvy o dílo.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MS, ZŠ Smetanova, termín do 31.12.2017
R3) Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2017
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 1237
Rada města schvaluje změny v rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu:
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 102.792,00 Kč (RO č. 56).
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 29.11.2017
R4) Informace o připravovaných materiálech k projednání ZM 11.12.2017 (odbor ŽP, FO,
odbor HB, TAJ)
R5) Bednarčík podal podnět k řešení sociální situace v rodině v ul. K Rokli čp. 496 Vimperk –
zodpovídá odbor SV.

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Místostarosta:

Lukáš Sýs

Člen rady:

Ing. Petr Bednarčík

