Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 18.12.2017
Přítomni:
Hosté:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka
Janásková
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí FO
JUDr. Tomáš Samek, právní zástupce města
Lenka Švecová, referentka odboru ŠK
Eva Markéta Hervertová, referentka odboru ŠK
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Iveta Preslová, zastupitelka města
Věra Vávra, Vimpersko, z. s.
Vladimíra Fridrichová Kunešová, Vimpersko, z. s.

Program:

1. Kontrola usnesení

2. Návrh rozpočtových opatření
3. Veřejná zakázka „Rozšíření systému separace odpadů – město Vimperk“
4. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
5. Pověření opatrovnictvím
6. Bytové záležitosti
7. Nebytové prostory
8. Pozemky
9. Záležitosti odboru investic a údržby
10. Zápis z jednání dopravní komise
11. Návrh smlouvy o poskytování právních služeb
12. Udělení plné moci
13. 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 11.12.2017

Usnesení č. 1284
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11.12.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty

2. Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 1285
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši 735.044,60 Kč (RO č. 59),
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 59.324,00 Kč (RO č. 60).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 22.12.2017

3. Veřejná zakázka „Rozšíření systému separace odpadů – město Vimperk“
Přílohy:

- výzva, zadávací dokumentace, příloha č. 1 – závazný návrh smlouvy, příloha
2 smlouvy – parametry zboží, příloha 4 smlouvy – harmonogram plnění, příloha
č. 2 – čestné prohlášení, příloha č. 3 - krycí list nabídky, příloha č. 4 - seznam
poddodavatelů

Usnesení č. 1286
Rada města rozhodla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek zahájit
veřejnou zakázku na dodávky na akci: „Rozšíření systému separace odpadů - město
Vimperk“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.12.2017
Usnesení č. 1287
Rada města jmenuje v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek komisi na
zakázku: „Rozšíření systému separace odpadů - město Vimperk“ ve složení Ing. Petra
Nigrinová, Lukáš Sýs, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Ing. Josef Kotál.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.12.2017

4. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

a) návrh rámcové smlouvy o realizaci videospotů
b) změna v platových výměrech ředitelů základních a mateřských škol
c) informace o vyhlášení ředitelského volna

Usnesení č. 1288
Rada města rozhodla uzavřít rámcovou smlouvu o dílo mezi městem Vimperk a JTV
a. s., jejímž předmětem je realizace videospotů a textových informací prezentovaných
v rámci vysílaného programu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Sýs, Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.12.2018
Usnesení č. 1289
Rada města bere na vědomí formální změnu v platových výměrech ředitelů základních
a mateřských škol, jejichž je město Vimperk zřizovatelem v souvislosti se změnou
legislativy s účinností od 01.01.2018 a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního
ruchu provést patřičné úřední úkony a následně starostu města Vimperk podpisem
předložených platových výměrů.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Sýs, Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.12.2017
Usnesení č. 1290
Rada města bere na vědomí rozhodnutí ředitelky ZŠ TGM Vimperk o vyhlášení 1 dne
volna (ředitelské volno) v termínu 22.12.2017 ze závažných organizačních a technických
důvodů.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Sýs, Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 22.12.2017

5. Pověření opatrovnictvím
Přílohy:

- návrh odboru SV, kopie předvolání k soudnímu jednání ze dne 15.11.2017
a kopie usnesení Krajského soudu ČB ze dne 13.11.2017

Usnesení č. 1291
Rada města pověřuje pracovnici odboru soc. věcí a zdravotnictví Bc. Annu Chytrovou,
DiS., k zastupování města Vimperk v soudním řízení ve věci posuzované A. S.,
t. č. Psychiatrická léčebna Lnáře, v řízení o svéprávnosti a opatrovnictví posuzované.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 29.12.2017

6. Bytové záležitosti
Přílohy:

a) návrh na uzavření NS k bytům ze zasedání bytové komise dne 12.12.2017
b) žádost ze dne 13.12.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 428
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 08.12.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 427
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 04.12.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 500
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 06.12.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. SNP čp. 462
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 04.12.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Krátká čp. 207
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 11.12.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou
čp. 591 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 11.12.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 500
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost ze dne 11.12.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 495
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
j) žádost ze dne 06.12.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Nad Stadionem
čp. 355 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
k) žádost ze dne 06.12.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Čelakovského
čp. 404 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
l) žádost) ze dne 13.12.2017 o přidělení obytné místnosti, rozsudek Okresního
soudu v Prachaticích ze dne 23.11.2017, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
m) žádost o schválení dohody o výměně bytu ze dne 04.12.2017, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
n) návrh MěSD na odpis pohledávky po zemřelém dlužníkovi, sdělení soudního
komisaře o zastavení dědického řízení, návrh odboru HB

Usnesení č. 1292
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Pražská čp. 181 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 15.01.2018 do 31.01.2019. Nájemné je stanoveno ve výši
35,80 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2018
Usnesení č. 1293
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Pod Pekárnou čp. 590 ve Vimperku, 2+1 za předpokladu, že nájemce bude
splňovat podmínky dotačního titulu od SFRB. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou s platností od 31.01.2018 do 30.01.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 40
Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2018

Usnesení č. 1294
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 428 ve Vimperku
a to na dobu určitou s platností od 01.01.2018 do 30.06.2018. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.12.2017
Usnesení č. 1295
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 427 ve
Vimperku, do 31.12.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.12.2017
Usnesení č. 1296
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve
Vimperku, do 31.12.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.12.2017
Usnesení č. 1297
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici SNP čp. 462 ve Vimperku a
to na dobu určitou s platností od 19.12.2017 do 30.11.2018. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.12.2017
Usnesení č. 1298
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Krátká 207 ve
Vimperku do 31.12.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.12.2017
Usnesení č. 1299
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou 591
ve Vimperku, do 31.12.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.12.2017

Usnesení č. 1300
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční 500 ve
Vimperku, do 31.12.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.12.2017
Usnesení č. 1301
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve
Vimperku do 21.01.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.12.2017
Usnesení č. 1302
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Nad Stadionem čp. 355 ve
Vimperku, a to na dobu neurčitou s platností od 01.01.2018. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.12.2017
Usnesení č. 1303
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Čelakovského čp.
404 ve Vimperku do 31.01.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.12.2017
Usnesení č. 1304
Rada města rozhodla žádosti o přidělení obytné místnosti v ulici Pivovarská čp. 322 ve
Vimperku nevyhovět.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.12.2017
Usnesení č. 1305
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 500 ke dni
28.12.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.12.2017

Usnesení č. 1306
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp. 591
ke dni 28.12.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.12.2017
Usnesení č. 1307
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve Vimperku
na dobu určitou s platností od 29.12.2017 do 31.12.2018. Nájemné je stanoveno ve výši
35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.12.2017
Usnesení č. 1308
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp. 591 ve
Vimperku, na dobu určitou s platností od 29.12.2017 do 28.12.2019. Nájemné je
stanoveno ve výši 40,56 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.12.2017
Usnesení č. 1309
Rada města bere na vědomí odepsání pohledávky zemřelého dlužníka ve výši 4.022 Kč
v měsíci prosinci 2017, z důvodu zastavení dědického řízení pro nemajetnost
zemřelého.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.12.2017

7. Nebytové prostory
Přílohy:

a) žádost Střední školy a Základní školy Vimperk ze dne 13.12.2017 o ukončení
výpůjčky k NP č. 308 v ul. Nad Stadionem čp. 199 Vimperk dohodou, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
b) žádost o poskytnutí slevy z nájemného – žádost nájemců prostor ze dne
27.11.2017, vyjádření MěSD, kopie usnesení RM č. 74 ze dne 19.01.2015,
kopie usnesení č. 11 ze dne 09.01.2017

Usnesení č. 1310
Rada města souhlasí s ukončením výpůjčky prostor č. 308 v ulici Nad Stadionem čp.
199 se Střední školou a Základní školou, Vimperk, Nerudova čp. 267, dohodou, ke dni
18. 12. 2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.12.2017

Usnesení č. 1311
Rada města rozhodla poskytnout slevu na nájemném ve výši 20 % v prostorech sloužící
podnikání v domech čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperk, čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku
a čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku, s platností od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 29.12.2017

8. Pozemky
Přílohy:

a) ukončení smlouvy o nájmu se Správou NPŠ, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
b) změna nájemní smlouvy s MěSl Vimperk – rozšíření předmětu nájmu, kopie
zveřejněného záměru č. 81/37/2017, snímek mapy se zákresem, návrh dodatku
č. 2
c) změna nájemní a podnájemní smlouvy k pozemkové parcele s Bike klubem
– návrh nové smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) návrh vzájemného darování pozemků mezi městem Vimperk a Jč krajem –
sdělení Jč kraje ze dne 12.12.2017, přehled pozemků, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
e) návrh smlouvy o zřízení VB – stavba „Vimperk – kNN, p. Dimov Pasovská“ –
žádost společnosti GEFOS inženýring, s. r. o. ze dne 13.12.2017, návrh
smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 1312
Rada města rozhodla ukončit pronájem části parcely KN č. 495 o výměře 25 m2 v k. ú.
Vimperk se Správou Národního parku Šumava, se sídlem 1. máje 260, Vimperk podle
smlouvy o nájmu č. 40-40-148/16 uzavřené dne 22.06.2016, dohodou k 31.12.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2017
Usnesení č. 1313
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu 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. 495 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 25 m2 za účelem instalace a provozování veřejné dobíjecí stanice
pro elektromobily. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let. Nájemné
bude ve výši 6.000 Kč/rok.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2017
Usnesení č. 1314
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se společností Městské služby
Vimperk, s. r. o. se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk dodatek č. 2 nájemní smlouvy
č. 40-130/13 uzavřené dne 17.03.2017, 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. Rada
města pověřuje starostu města jeho podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2017
Usnesení č. 1315
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se spolkem Bike klub Vimperk,
z. s. se sídlem Zdíkov čp. 330, Zdíkov novou smlouvu o nájmu č. 40-039/04, jejímž
předmětem je pronájem části pozemku zapsaného 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 parcela
katastru nemovitostí parcel KN č. 804 – ostatní plocha o výměře 4700 m2, za účelem
vybudování a provozování sportovního bikrosového hřiště. Rada města pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2017
Usnesení č. 1316
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru darování pozemků vedených
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město
Vimperk, tam označené jako:
• parcely katastru nemovitostí KN č. 897/2 – lesní pozemek o výměře 1538 m2, KN
č. 904/9 – ostatní plocha o výměře 3935 m2, KN č. 904/8 – lesní pozemek o výměře
110 m2, KN č. 904/36 – lesní pozemek o výměře 3161 m2, KN č. 904/37 – lesní
pozemek o výměře 1320 m2, KN č. 905/1 – lesní pozemek o výměře 119 m2, KN
č. 906 – lesní pozemek o výměře 432 m2, KN č. 907/1 – lesní pozemek o výměře
36 m2, KN č. 907/2 – lesní pozemek o výměře 90 m2 a KN č. 914 – lesní pozemek
o výměře 5927 m2 vše v katastrálním území Pravětín,
• parcely katastru nemovitostí KN č. 138/2 – lesní pozemek o výměře 19246 m2, KN
č. 517/71 – lesní pozemek o výměře 2079 m2, KN č. 517/109 – lesní pozemek
o výměře 6337 m2, KN č. 522 – lesní pozemek o výměře 788 m2, KN č. 527 – lesní
pozemek o výměře 16947 m2 a KN č. 567 – ostatní plocha o výměře 320 m2 vše
v katastrálním území Skláře u Vimperka,
• parcely katastru nemovitostí KN č. 134/53 – lesní pozemek o výměře 7003 m2, KN
č. 134/54 – lesní pozemek o výměře 2485 m2, KN č. 134/55 – lesní pozemek
o výměře 8625 m2, KN č. 134/56 – lesní pozemek o výměře 8934 m2, KN č. 143/7 –
lesní pozemek o výměře 676 m2, KN č. 293 – ostatní plocha o výměře 2297 m2,
KN č. 294 – ostatní plocha o výměře 193 m2 a KN č. 295 – ostatní plocha o výměře
1618 m2 vše v katastrálním území Veselka u Vimperka,
z majetku města Vimperk do vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního
stadionu 1952/2, České Budějovice s právem hospodaření pro Krajské školní
hospodářství, České Budějovice.
Současně pak budou městu Vimperk darovány parcely katastru nemovitostí KN č. 454
– ostatní plocha o výměře 1539 m2, KN č. 455 – ostatní plocha o výměře 12069 m2, KN č.
2026 – ostatní plocha o výměře 628 m2, KN č. 2027/1 – lesní pozemek o výměře 5556 m2,

KN č. 2030 – lesní pozemek o výměře 3865 m2, KN č. 2031 – lesní pozemek o výměře
6615 m2, KN č. 2032 – lesní pozemek o výměře 8534 m2, KN č. 2033 – ostatní plocha
o výměře 1907 m2, KN č. 2034 – ostatní plocha o výměře 3338 m2, KN č. 2035 – lesní
pozemek o výměře 22540 m2, KN č. 2036 – ostatní plocha o výměře 702 m2, KN č. 2061/3
– lesní pozemek o výměře 1419 m2 a KN č. 2126/3 – lesní pozemek o výměře 336 m2 vše
v katastrálním území Vimperk, na listu vlastnictví č. 995, parcely katastru nemovitostí
KN č. 356 – lesní pozemek o výměře 6668 m2 a KN č. 545 – ostatní plocha o výměře 935
m2 vše v katastrálním území Skláře Vimperka, na listu vlastnictví č. 1922, parcela
katastru nemovitostí KN č. 808/1 – lesní pozemek o výměře 16987 m2 v katastrálním
území Pravětín, na listu vlastnictví č. 1915 a parcela katastru nemovitostí KN č. 250/31
– lesní pozemek o výměře 396 m2 v katastrálním území Veselka u Vimperka, na listu
vlastnictví č. 1823.
Obě strany pak uhradí polovinu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad do
katastru nemovitostí (tj. každý 500 Kč).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.01.2018
Usnesení č. 1317
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-014330046583/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
kabelového vedení NN a uzemnění na části zatížené nemovitosti v rámci stavby
„Vimperk – kNN , p. Dimov Pasovská“ v pozemku města Vimperk, parcely katastru
nemovitostí KN č. 1482 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. 2451-121/2017. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Rada města
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Kutil. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.12.2017

9. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) návrh dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitostí a movitých věcí
a o zajištění výroby, rozvodu a dodávky tepla a teplé užitkové vody ve veřejném
zájmu a poskytování služeb s tím souvisejících
b) „Vimperk – regenerace panelového sídliště – 1. etapa – projektové práce“ –
návrh smlouvy o dílo, záznam o předběžné řídící kontrole
c) Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová část 1. a část 2. – projektové práce –
návrh dodatku č. 3, žádost ze dne 08.11.2017
d) návrh smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy v ul. Mírová
e) Vimperk, ulice Nad Stadionem – rekonstrukce komunikace u čp. 355, čp. 356,
čp. 357 a čp. 360 – stavební práce – zpráva o hodnocení nabídek, návrh
smlouvy o dílo (5.556.676,00 Kč včetně DPH), záznam o předběžné řídící
kontrole
f) obnova kaple v Křesanově – III. a IV. etapa: výběr zhotovitele – zpráva o
posouzení a hodnocení nabídek, návrh smlouvy o dílo (719.336,00 Kč včetně
DPH), záznam o předběžné řídící kontrole

g) obnova městského opevnění na pozemku parc. č. 440 a parc. č. 441 v k. ú.
Vimperk – koruna a severní líc zdiva: výběr zhotovitele – seznam doručený
nabídek, došlé nabídky (uloženy na odboru IÚ)
h) informace – Vimperk, obnova ČOV Lipka – projektové práce – bez usnesení
Usnesení č. 1318
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitostí a movitých
věcí a o zajištění výroby, rozvodu a dodávky tepla a teplé užitkové vody ve veřejném
zájmu a poskytování služeb s tím souvisejících, jejímž předmětem je pronájem
nemovitostí a movitých věcí a zajištění výroby, rozvodu a dodávky tepla a teplé užitkové
vody ve veřejném zájmu a poskytování služeb s tím souvisejících, mezi městem
Vimperk a společností Energie AG Teplo Vimperk s. r. o., se sídlem 1. máje 637 Vimperk
dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Bednarčík), chybí Janásková. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.01.2018
Usnesení č. 1319
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zajištění projektové
dokumentace na akci „Vimperk – projekt regenerace starého sídliště – projektové
práce“, mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6 Vimperk a podnikatelem Ing. arch. J.
Kročákem, Otakarova 20 České Budějovice dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.01.2018
Usnesení č. 1320
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka
na akci „Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová část 2. – projektové práce“ mezi městem
Vimperk, Steinbrenerova 6 Vimperk a Ing. Petrem Tolarem, Nádražní 1771 Písek dle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 29.01.2018
Usnesení č. 1321
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy
č. 13010243 v ulici Mírová mezi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice a městem Vimperk, Steinbrenerova 6 Vimperk dle předloženého
návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 29.01.2018

Usnesení č. 1322
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise
na zakázku malého rozsahu na stavební práce: "Vimperk, ulice Nad Stadionem –
rekonstrukce komunikace u čp. 355, čp. 356, čp. 357, čp. 360" rozhodla zadat výše
uvedenou veřejnou zakázku obchodní firmě Stavební firma HUKO s. r. o., náměstí
14. října 1307/2 Praha 5. Tato nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 29.01.2018
Usnesení č. 1323
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce: "Vimperk, ulice Nad Stadionem - rekonstrukce komunikace u čp. 355, čp. 356,
čp. 357, čp. 360" mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6 Vimperk a obchodní firmou
Stavební firma HUKO s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 dle předloženého
návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 29.01.2018
Usnesení č. 1324
Rada města na základě předložené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhodla
zadat zakázku „Obnova kaple v Křesanově – III. a IV. etapa“ uchazeči TVInvest, s. r. o.,
Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, který podal nejvýhodnější nabídku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 20.01.2018
Usnesení č. 1325
Rada města na základě výsledků výběrového řízení rozhodla ve věci realizace stavení
zakázky „Obnova kaple v Křesanově – III. a IV. etapa“ uzavřít smlouvu o dílo se stavební
firmou TVInvest, s. r. o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 20.01.2018
Usnesení č. 1326
Rada města po posouzení došlých nabídek na zhotovitele stavební zakázky „Obnova
městského opevnění na pozemku parc. č. 440 a parc. č. 441 v k. ú. Vimperk – koruna
a severní líc zdiva“ rozhodla zadat zakázku uchazeči TVInvest, s. r. o., Jiráskova 163
Vlachovo Březí, který v rámci výběrového řízení podal nejvýhodnější nabídku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Janásková . Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 20.01.2018

10. Zápis z jednání dopravní komise
Přílohy:

- zápis ze dne 12.12.2017

Usnesení č. 1327
Rada města bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne 12.12.2017
a souhlasí se závěry uvedenými v bodech č. 2 a č. 3.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0, chybí Sýs, Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: DK, termín do 31.12.2017

11. Návrh smlouvy o poskytování právních služeb – odloženo bez termínu
Přílohy:

- návrh smlouvy, návrh tajemníka z pověření starosty

12. Udělení plné moci
Přílohy:

- návrh tajemníka z pověření starosty, návrh plné moci 2x

Usnesení č. 1328
Rada města uděluje plnou moc Mgr. Jindřichu Štěpánkovi, zaměstnanci Regionální
rozvojové agentury Šumava k činnostem souvisejícím s předložením žádosti o dotaci
v rámci 9. výzvy IROP – Územní studie – SC 3.3. pro projekty „Územní studie veřejného
prostranství vybraných lokalit obce s rozšířenou působností Vimperk, reg, číslo: CZ
06.03.72/0.0/0./15_012/0004753“ a Územní studie krajiny správního obvodu obce
s rozšířenou působností Vimperk, reg, číslo: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004752 a
pověřuje starostu města podpisem plných mocí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 31.12.2017

13. Různé
R1) Plnění usnesení RM č. 533 ze dne 29.05.2017
Přílohy:

- návrh Z. Kutila, právní rozbor povinnosti obce vymáhat smluvní pokutu,
chronologie případu a navrhovaný postup – Vimperk, úpravna vody Brloh

Usnesení č. 1329
Rada města bere na vědomí právní rozbor povinnosti obce vymáhat smluvní pokutu na
akci Vimperk, úpravna vody Brloh.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: RM, termín do 18.12.2017
R2) Informace - návrh spolku Vimpersko týkající se zabezpeční kaple na Brantlově dvoře –
spolek připraví návrh smlouvy o spolupráci – podklady pro rozhodnutí RM připraví odbor IÚ a
odbor HB - bez usnesení

R3) Informace tajemníka o převodu agendy Vimperských novin z odboru ŠK na MěKS
Vimperk – bez usnesení
R4) Záležitosti odboru finančního
Přílohy:

a) Direct pojišťovna, a. s. – jednostranná výpověď pojistné smlouvy, návrh na
uzavření pojistěné smlouvy o škodovém pojištění motorových vozidel,
makléřská doložka ke smlouvě
b) návrh pojistné smlouvy o pojištění majetku (pojištění živelní, pojištění
odcizení, pojištění elektronickkých zařízení) o pojištění odpovědnosti

Usnesení č. 1329
Rada města bere na vědomí jednostrannou výpověď pojistné smlouvy č. 2777046330 o
pojištění vozidel – flotily ze strany DIRECT pojišťovny, a. s. z důvodu uzavření nové
pojistné smlouvy s širším rozsahem asistencí a cenou odpovídající aktuální škodovosti.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.12.2017
Usnesení č. 1330
Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu č. 269004022025 o škodovém pojištění
motorových vozidel s platností od 01.01.2018 s DIRECT pojišťovnou, a. s., Nové sady
996/25 Brno dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.12.2017
Usnesení č. 1331
Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu č. 899-25368-14 o pojištění majetku
(pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění elektronických zařízení) o pojištění
odpovědnosti s platností od 01.01.2018 s Českou pojišťovnou, a. s., Spálená 75/16,
Praha 1 dle předloženého návrhu. Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím
makléřské společnosti RESPECT, a. s. se sídlem Praha 4, Pod Krčským lesem 2016/22.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.12.2017
R5) Informace - I. Preslová seznámila přítomné s projektem „Hry na chodník“ a s vytipovanými
lokalitami pro tyto aktivity, slavnostní otevření se plánuje na květen 2018 – bez usnesení, bez
příloh – materiál k projednání do RM připraví odbor ŽP
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