Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 08.01.2018
Přítomni:
Hosté:

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

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví
města Vimperk
3. Bytové záležitosti
4. Pozemky
5. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
6. Žádost o záštitu a podporu akcí ke dni dětí
7. 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 28.12.2017

Usnesení č. 1
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 28.12.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví
města Vimperk
Přílohy:

- žádost, snímek pozemkové mapy se zákresem dotčených dřevin, prokázání
vlastnického vztahu, žádost ze dne 15.12.2017 včetně doporučení lékaře

Usnesení č. 2
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve
vlastnictví města Vimperk parc. č. 1831/5, parc. č. 1830/2, parc. č. 906/1, parc. č. 907/1 a
parc. č. 853 v k. ú. Vimperk, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.03.2018
3. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost ze dne 28.12.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. U Lázní čp. 171 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 14.12.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 499 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
c) žádost Š ze dne 28.12.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. U Lázní čp. 171 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 29.11.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 428 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 03.01.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. K. Weise čp. 394 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 21.12.2017 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 425 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
g) návrh MěSD na odpis pohledávky po zemřelém, sdělení notáře JUDr. Pražáka ze dne
13.07.2017 o zastavení dědického řízení
h) žádost jednatelky spolku Šumava na nohou z. s. ze dne 03.01.2018 o souhlas se
zapsáním sídla spolku na adresu Mírová čp. 431 Vimperk
Usnesení č. 3
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 15.01.2018 do 31.12.2018. Nájemné je
stanoveno ve výši 32,22 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2018

Usnesení č. 4
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku,
a to na dobu určitou s platností od 15.01.2018 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 15.01.2018
Usnesení č. 5
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku
a to na dobu určitou s platností od 15.01.2018 do 30.06.2018. Nájemné je stanoveno ve
výši 32,07 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2018
Usnesení č. 6
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 428 ve Vimperku
a to na dobu určitou s platností od 15.01.2018 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 15.01.2018
Usnesení č. 7
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Karla Weise čp. 394 ve
Vimperku a to na dobu určitou s platností od 15.01.2018 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 15.01.2018
Usnesení č. 8
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 425 ve Vimperku
a to na dobu určitou s platností od 15.01.2018 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 15.01.2018
Usnesení č. 9
Rada města bere na vědomí odepsání pohledávky zemřelého dlužníka ve výši 29.474,27
Kč v měsíci lednu 2018, z důvodu zastavení dědického řízení pro nemajetnost
zemřelého.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2018

Usnesení č. 10
Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku Šumava na nohou z. s. v bytě v ulici
Mírová čp. 431 ve Vimperku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2018
4. Pozemky
Přílohy:
a) návrh smlouvy o zřízení VB – stavba „Klášterec – kabel NN,“ – žádost společnosti GEFOS
inženýring, s. r. o. ze dne 03.01.2018, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) pronájem části pozemku KN č. 495 v k. ú. Vimperk za účelem instalace a provozování
veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily – kopie zveřejněného záměru č. 84/39/2017,
žádost společnosti ČEZ, a. s. ze dne 02.01.2018, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
Usnesení č. 11
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-014330046580/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
kabelového vedení NN, kabelové skříně, uzemnění a sloupů NN na části zatížené
nemovitosti v rámci stavby „Klášterec – kabel NN,“ v pozemku města Vimperk, parcely
katastru nemovitostí KN č. 654/1 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú.
Klášterec u Vimperka na LV č. 10001, podle přiloženého geometrického plánu č. 83785/2017. 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 Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 22.01.2018
Usnesení č. 12
Rada města rozhodla pronajmout dle předloženého návrhu společnosti ČEZ, a. s. se
sídlem Duhová 2/1444, Praha 4 část 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 tj. od 15.01.2018 do 15.01.2028. Nájemné bude ve
výši 6.000 Kč/rok bez DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o nájmu pozemků.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.01.2018

5. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) návrh smlouvy se společností GSI Hotely s. r. o. na poskytnutí věcné ceny na materiální
zajištění tomboly městského plesu (cena 7.1237 Kč)
b) návrh smlouvy se společností TVInvest s. r. o. na poskytnutí věcné ceny na materiální
zajištění tomboly městského plesu (cena 3.000 Kč)
Usnesení č. 13
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu se společností GSI Hotely s. r. o. na
poskytnutí věcné ceny ve výši 7.127 Kč určené na materiální zajištění tomboly
městského plesu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 15.01.2018
Usnesení č. 14
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o obstarání propagace a reklamy se společností
TVInvest s. r. o. na poskytnutí finanční částky ve výši 3.000 Kč určené na materiální
zajištění tomboly městského plesu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 15.01.2018
6. Žádost o záštitu a podporu akcí ke dni dětí
Přílohy:

- návrh Mgr. V. Vávry, Vimpersko z. s.

Usnesení č. 15
Rada města uděluje záštitu spolku Vimpersko z. s. zastoupeným jeho místopředsedkyní
Mgr. Věrou Vávra ke kulturně-zábavní akci (pracovně nazvané Letní pohodová neděle)
pořádané 26.05.2018. Zároveň rada města souhlasí s použitím znaku města Vimperk při
prezentaci města Vimperk jako organizace, která nad touto akcí převzala záštitu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.01.2018
7. Různé
R1) Návrh smlouvy o poskytnutí právních služeb
Přílohy:

- návrh S

Návrh na usnesení
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb mezi advokátní kanceláří
Holá, Janík, Samek advokátní kancelář s. r. o. Pražská 140 Příbram a klientem městem
Vimperk s platností od 08.01.2018 dle předloženého návrhu.
Pro 0, proti 3, 2 se zdrželi (Dvořák, Bednarčík). Návrh nebyl přijat.
Usnesení č. 16
Rada města pověřuje starostu města dalším jednáním o poskytování právních služeb
města.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín do 31.01.2018

R2) Informace tajemníka – Přehled uzavřených mimopracovních dohod za IV. čtvrtletí 2017bez usnesení
R3) Informace o materiálech, které předkládají odbory FO, HB, IÚ a TAJ k projednání ZM
22.01.2018. Bez usnesení.
R4) Radou města vznesen požadavek na odbor VÚP na poskytnutí informace o průběhu
plnění změny č. 2 územního plánu. Zodpovídá VÚP. Termín do 10.01.2018 (Materiály pro
jednání ZM 22.01.2018).

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Zdeněk Kutil

