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Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.05.2017 
 
 
Přítomni:  Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, MVDr. Šárka Janásková 
Omluveni:  Ing. Petr Bednarčík  
Hosté:  Zdeněk Ženíšek, tajemník  
 Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí FO 
 Zdeňka Gálová, ředitelka MŠ Klostermannova Vimperk 
 Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ  
 Marcela Kobrová, referentka odboru IÚ  
 Mgr. Zdeněk Kuncl, vedoucí odboru ŠK  
 Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP 
 Ing. Jana Schererová, vedoucí odboru VV  
 Martina Jírovcová, referentka odboru HB 
 Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB 
 
 
Program:  
 
1. Kontrola usnesení  
2. Záležitosti finančního odboru  
3. Dětské hřiště Hrabice  
4. Předběžný souhlas obce o spolupráci s organizací SOS Šumavsko, z. ú.  
5. Rozšíření počtu oddávajících pro sňatečné obřady 
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu  
7. Cyklotrasa Volyňka  
8. Bytové záležitosti a nebytové prostory  
9. Pozemky  
10. Záležitosti odboru investic a údržby  
11. Změny v obsazení povodňové komise a Redakční rady VN  
12. Žádosti o poskytnutí individuální dotace  
13. Různé  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Program byl schválen.  
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1. Kontrola usnesení  
 
Přílohy: - zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 24.05.2017 
 
Usnesení č. 464 
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 24.05.2017. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: kancelář starosty  
 
 
 
2. Záležitosti finančního odboru  
 
Přílohy:  a) žádost MěKS Vimperk ze dne 17.05.2017 o souhlas zřizovatele s přijetím 

daru na 24. letní kurzy, kopie darovacích smluv – 3x 
 b) návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2017 
 
Usnesení č. 465 
Rada města v působnosti zřizovatele dává podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
souhlas Městskému kulturnímu středisku Vimperk, Johnova 226, Vimperk, k nabytí 
finančních darů na úhradu nákladů podle předložených darovacích smluv v celkové 
výši 30.000 Kč.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: FO, termín do 31.05.2017  
 
 
Usnesení č. 466 
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu: 
- snížení objemu rozpočtu o částku 20.000,00 Kč (RO č. 24), 
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 202.000,00 Kč (RO č. 25). 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: FO, termín do 31.05.2017  
 
 
 
3. Dětské hřiště Hrabice  
 
Přílohy:  - návrh odboru ŽP, návrh smlouvy o dílo, e-mailová korespondence se 

společností Prolemax ze dne 22.05.2017 (cena na 234.867 Kč bez DPH), 
záznam o předběžné řídící kontrole  

 
Usnesení č. 467 
Rada města rozhodla revokovat usnesení č. 429/RS ze dne 10.05.2017 o uzavření 
smlouvy o dílo na „Vybudování dětského hřiště v Hrabicích na pozemku parc. č. 489/3“ 
s firmou Prolemax s. r. o. Plzeň, z důvodu předložení nové nabídky. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.06.2017  
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Usnesení č. 468 
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na „Vybudování dětského hřiště 
v Hrabicích na pozemku parc. č. 489/3“ mezi městem Vimperk a firmou Prolemax s. r. o., 
Cvokařská 10, 301 00  Plzeň dle předloženého návrhu. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.06.2017  
 
 
 
4. Předběžný souhlas obce o spolupráci s organizací SOS Šumavsko, z. ú.  
 
Přílohy:  - návrh odboru SV, dopis Jč kraje ze dne 12.05.2017 čj. 

OREG 119605/2016/irst, výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na zajištění služeb 11x A4, dopis SOS Šumavsko, z. ú. ze dne 
24.05.2017, návrh předběžného souhlasu – příloha č. 2 

 
Usnesení č. 469 
Rada města Vimperk souhlasí se spoluprací s organizací SOS Šumavsko, z. ú., 
Archiváře Teplého 102, Malenice, která se účastní výběrového řízení u veřejné zakázky 
Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni v rámci projektu 
„Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II – 16. část: ORP Vimperk“ a zároveň 
pověřuje starostu města Vimperk podepsáním Předběžného souhlasu obce 
o spolupráci s organizací, která se účastní výběrového řízení. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor SV, termín do 06.06.2017  
 
 
 
5. Rozšíření počtu oddávajících pro sňatečné obřady 
 
Přílohy:  - návrh odboru VV, ustanovení § 11a) zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, 

jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, 
výňatek zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník díl 2 – vznik manželství, 
přehled nabraných žádostí o uzavření manželství od června do září 20147 ke 
dni 25.05.2017 

 
Usnesení č. 470 
Rada města pověřuje členy Zastupitelstva města Vimperk Zdeňka Kutila, Ing. Petra 
Bednarčíka, MVDr. Šárku Janáskovou, Ing. Jaroslavu Martanovou zvolené pro toto 
volení období 2014 - 2018 k tomu, aby před ním snoubenci, při sňatečném obřadu 
prováděném orgánem veřejné moci, projevili vůli, že spolu vstupují do manželství 
(v souladu s ust. § 11a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor VV, termín ihned  
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6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu  
 
Přílohy:  a) oznámení ředitele ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice ze dne 

17.05.2017 o vyhlášení tzv. ředitelského volna 
 b) povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu pro MŠ Vimperk, 

Klostermannova 365, okres Prachatice pro školní rok 2017/2018 
 c) povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu pro MŠ Vimperk, 1. máje 

180 příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 
 d) informace o provedené inspekci a kontrole České školní inspekce 

v ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice – inspekční zpráva čj.  
ČŠIC-94/17-C, protokol o kontrole čj. ČŠIC-95/17-C 

 e) změna legislativy k 31.05.2017 ohledně prodeje baleného alkoholu v TIS 
 
Usnesení č. 471 
Rada města bere na vědomí oznámení ředitele Základní školy Vimperk, Smetanova 405, 
okres Prachatice o udělení tří dnů volna žákům této školy ve dnech 28.06.2017 – 
30.06.2017 z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení.   
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.06.2017 
 
 
Usnesení č. 472 
Rada města uděluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Vimperk, 
Klostermannova 365, okres Prachatice v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) takto: v 1., 2., a 3. třídě pracoviště Klostermannova na 28 dětí, ve 3. třídě 
pracoviště Mírová na 28 dětí. Výjimka se uděluje na období od 1. září 2017 do 31. srpna 
2018.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.06.2017 
 
 
Usnesení č. 473 
Rada města uděluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Vimperk, 1. máje 180 
příspěvková organizace v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:  
II. a III. třídě na 28 dětí. Výjimka se uděluje na období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.06.2017 
 
 
Usnesení č. 474 
Rada města bere na vědomí výsledky inspekční činnosti a kontroly provedené 
v Základní škole Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice.   
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.06.2017 
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Usnesení č. 475 
Rada města souhlasí s registrací na Potravinářský podnik z důvodu prodeje 
propagačního lahvového piva Král Šumavy pro TIS Vimperk.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.05.2017 
 
 
 
7. Cyklotrasa Volyňka  
 
Přílohy:  - návrh Ing. Petráška, bez příloh  
 
Usnesení č. 476 
Rada města bere na vědomí dotační možnosti na vybudování 1. etapy cyklotrasy 
Volyňka.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: RM, termín do 29.05.2017 
 
 
 
8. Bytové záležitosti a nebytové prostory  
 
Přílohy:  a) zápis ze zasedání bytové komise ze dne 16.05.2017 s návrhy na přidělení 

bytů  
 b) žádost o schválení dohody o výměně bytu ze dne 19.04.2017, vyjádření 

MěSD, návrh odboru HB 
 c) žádost ze dne 09.05.2017 o prodloužení NS k obytné místnosti, vyjádření 

odboru HB 
 d) žádost ze dne 17.05.2017 o souhlas s užíváním bytu bez NS, vyjádření 

MěSD, návrh odboru HB 
 e) žádost spolku Slunečnice ze dne 12.05.2017 o souhlas se stavebními 

úpravami ve vypůjčených NP a žádost o změnu smlouvy o výpůjčce, vyjádření 
MěSD, kopie smluv o výpůjčce, návrh odboru HB 

 f) návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění zařízení se společností Hernet 
spol. s r. o., vyjádření MěSD, návrh odboru HB 

 g) ukončení zveřejnění záměru č. 31/14/2017, žádost spolku Box club Vimperk 
ze dne 12.05.2017, zápis z otevírání obálek ze dne 22.05.2017 

 h) ukončení zveřejnění záměru č. 32/15/2017, žádost ze dne 17.05.2017, zápis 
z otevírání obálek ze dne 29.05.2017 

 
Usnesení č. 477 
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise a odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Sklářská čp. 399 ve Vimperku, 
1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 05.06.2017 do 
30.06.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 35,55 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 06.06.2017 
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Usnesení č. 478 
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise a odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví uzavřít nájemní smlouvu k bytuv ulici Sklářská čp. 399 ve Vimperku, 1+1. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 05.06.2017 do 
30.06.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 35,55 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 06.06.2017 
 
 
Usnesení č. 479 
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise a odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Svornosti čp. 81 ve Vimperku, 
garsoniéra. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 06.06.2017 
do 06.09.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 12,10 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 06.06.2017 
 
 
Usnesení č. 480 
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise a odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Svornosti čp. 81 ve Vimperku, 
2+0. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 06.06.2017 do 
06.09.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 12,10 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 06.06.2017 
 
 
Usnesení č. 481 
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu 
k bytu v ulici Karla Weise čp. 394 ve Vimperku, garsoniéra. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou s platností od 05.06.2017 do 30.09.2017. Nájemné je 
stanoveno ve výši 35,55 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 06.06.2017 
 
 
Usnesení č. 482 
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu 
k bytu v ulici SNP čp. 462 ve Vimperku, 2+0. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou s platností od 06.06.2017 do 05.06.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 35,55 
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 06.06.2017 
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Usnesení č. 483 
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu 
k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou s platností od 07.06.2017 do 31.05.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 35,55 
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 06.06.2017 
 
 
Usnesení č. 484 
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu 
k bytu v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou s platností od 07.6.2017 do 31.05.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 35,55 
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 06.06.2017 
 
 
Usnesení č. 485 
Rada města rozhodla na základě stížnosti nájemníků vyvolat jednání (domovní schůzi) 
Městskou správou domů, s. r. o. Vimperk, s nájemníky bytového domu čp. 171 v ulici 
U Lázní ve Vimperku společně se zástupcem města Vimperk.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, MS, termín do 30.06.2017 
 
 
Usnesení č. 486 
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise ze dne 16.05.2017. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.06.2017 
 
 
Usnesení č. 487 
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v  ulici Mírová čp. 431 ke dni 
31.05.2017.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.06.2017 
 
 
Usnesení č. 488 
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v  ulici Pivovarská čp. 317, 
ke dni 31.05.2017.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.06.2017 
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Usnesení č. 489 
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 431 ve Vimperku, 
na dobu určitou s platností od 01.06.2017 do 31.08.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 
35,55 Kč/m2/měsíc. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.06.2017 
 
 
Usnesení č. 490 
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Pivovarská čp. 317 ve 
Vimperku, na dobu určitou s platností od 01.06.2017 do 30.05.2018. Nájemné je 
stanoveno ve výši 35,55 Kč/m2/měsíc. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.06.2017 
 
 
Usnesení č. 491 
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 01.07.2017 do 30.06.2018. 
Nájemné je stanoveno ve výši 15 Kč/m2/měsíc.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.06.2017 
 
 
Usnesení č. 492 
Rada města souhlasí s užíváním bytu v ulici Nad Stadionem čp. 356 ve Vimperku. 
Nebude-li řádně hrazeno bezdůvodné obohacení ve výši nájemného, bude podána 
žaloba na vyklizení bytu v ulici Nad Stadionem čp. 356 ve Vimperku k Okresnímu soudu 
v Prachaticích.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.06.2017 
 
 
Usnesení č. 493 
Rada města souhlasí se stavebními úpravami ve vypůjčených prostorech č. 307, 309 
a 320 v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku, které má ve výpůjčce Spolek Slunečnice se 
sídlem 1. máje čp. 74, Vimperk, dle předloženého návrhu, a to výhradně na vlastní 
náklady vypůjčitele. V případě opuštění NP nebude spolek Slunečnice požadovat 
finanční úhradu za stavební úpravy.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.06.2017 
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Usnesení č. 494 
Rada města rozhodla zveřejnit záměr změny Smluv o výpůjčce prostor uzavřené mezi 
městem Vimperk a Spolkem Slunečnice, se sídlem 1. máje čp. 74, Vimperk, ze dne 
31.12.2014, 22.07.2016 a 18.04.2017 ve smyslu změny termínu trvání výpůjček, a to 
z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2025.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.06.2017 
 
 
Usnesení č. 495 
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se společností Hernet s. r. o. se 
sídlem Novohradská 16, České Budějovice Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění zařízení 
ze dne 06.12.2007, jehož předmětem je stanovení výše poplatku za umístění zařízení v 
souladu se Zásadami k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat 
a připojení k internetu na nemovitostech v majetku města Vimperk schválených radou 
města dne 12.12.2016 usnesení č. 1271.    
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.06.2017 
 
 
Usnesení č. 496 
Rada města rozhodla vypůjčit prostory v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku 
v 1. PP  v bloku AB č. 307 (místnost č. 026) o celkové výměře 185,40 m2 Spolku BoxClub 
Vimperk, 1. máje čp. 74, Vimperk pro sportovní činnost mládeže na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.06.2017.  Náklady na služby spojené 
s provozem hradí vypůjčitel. Provoz  bude zahájen nejpozději od 01.09.2017. 
Způsobilost předmětu za účelem výpůjčky si zajistí vypůjčitel.      
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.06.2017 
 
 
Usnesení č. 497 
Rada města rozhodla vypůjčit prostory v čp. 81 v ulici Svornosti ve Vimperku č. 302 
o celkové výměře 33,40 m2 Muzejnímu spolku Vimperského panství, Pivovarská 594, 
Vimperk za účelem zřízení depozitáře muzejních sbírek na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou s platností od 01.06.2017. Náklady na služby spojené s provozem 
hradí vypůjčitel. Provoz bude zahájen nejpozději od 01.09.2017. Způsobilost předmětu 
za účelem výpůjčky si zajistí vypůjčitel.      
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 06.06.2017 
 
 
 
9. Pozemky  
 
Přílohy:  a) žádost o ukončení nájmu pod plechovou garáží v lokalitě U Jitony ze dne 

15.05.2017 a nový pronájem, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB 
 b) žádost ze ne 12.05.2017 v zastoupení Městské části Praha 3 o souhlas 

s realizací navržené stavby „Rekreační objekt Křesánov – ČOV“ na pozemcích 
města, vyjádření odborů ŽP a IÚ, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB 
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 c) příprava podkladů pro zřízení služebnosti stezky a cesty v ul. Zámek – 
Haselburg, snímek mapy se zákresem, ortofotomapa, návrh odboru HB 

 d) žádost spolku Junák – České skaut, z. s. ze dne 16.05.2017 o povolení 
konání skautského stanového tábora na pozemku města lokalita Na Radosti, 
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB 

 e) žádost spolku Junák – Český skaut, z. s.  ze dne 16.05.2017 o povolení 
konání skautského stanoveného tábora na pozemku města lokalita Brloh, 
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB 

 f) uzavření dohody o krátkodobém užívání pozemku – lesnická činnost, snímek 
mapy se zákresem,  

 g) žádost ze dne 22.05.2017 o udělení souhlasu pro využívání pozemku 
U Sloupů v majetku města pro sportovní lukostřelbu, snímek mapy se 
zákresem, návrh odboru HB 

 h) žádost společnosti Elektroinvest Strakonice s. r. o. ze dne 22.05.2017, návrh 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB, souhlas vlastníka 
nemovitosti/pozemku, snímek mapy se zákresem, podmínky stanovené 
odborem IÚ, návrh odboru HB 

 
Usnesení č. 498 
Rada města rozhodla ukončit pronájem části parcely KN č. 819/5 o výměře 18 m2 
v k. ú. Vimperk podle nájemní smlouvy k pozemkové parcele ze dne 17.02.2000, 
dohodou k 31.05.2017. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017 
 
 
Usnesení č. 499 
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. 819/5 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 18 m2, za účelem umístění plechové garáže. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 18 Kč/m2/rok. 
Pozemek bude pronajat majiteli stávající plechové garáže. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017 
 
 
Usnesení č. 500 
Rada města zastupující město Vimperk, jako vlastníka pozemku KN č.   957/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Křesanov, dotčeného plánovanou stavbou 
„Rekreační objekt Křesánov – ČOV“, jejímž investorem je Městská část Praha 3 se 
sídlem Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3, nemá námitek k vedení nového kanalizačního 
potrubí v uvedeném pozemku a napojením do stávající šachty veřejného kanalizačního 
řadu dle předloženého návrhu za podmínky, že toto kanalizační potrubí bude 
realizováno v úseku plánované šachty č. 2 až stávající šachty z potrubí v dimenzi 
DN 300. Pokud investor přistoupí na tuto podmínku, bude mezi ním a městem Vimperk 
uzavřena potřebná majetkoprávní smlouva nutná pro stavební řízení. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017 
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Usnesení č. 501 
Rada města pověřuje odbor hospodářský přípravou podkladů pro zřízení služebnosti 
stezky a cesty v ulici Zámek – Haselburg na pozemcích města Vimperk KN č. 362/2 
a KN č. 365/3 v k. ú. Vimperk a jednáním s vlastníky sousedních nemovitostí. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017 
 
 
Usnesení č. 502 
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka parcely katastru nemovitostí 
KN č. 2459/1 v k. ú. Vimperk souhlasí s tím, aby tento pozemek byl využit pro skautský 
stanový tábor v období od 01.07.2017 do 22.07.2017 za předpokladu, že nedojde 
k poškození tohoto a okolních pozemků a nebude změněn jejich současný stav. Vydání 
souhlasu je podmíněno souhlasem orgánů státní správy, především ochrany přírody 
a krajiny tj. Správy CHKO Šumava. Souhlas je vydáván spolku Junák – Český skaut, 
z. s. 85. středisko Bílý Albatros Praha. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017 
 
 
Usnesení č. 503 
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka parcely katastru nemovitostí 
KN č. 2289 v k. ú. Vimperk souhlasí s tím, aby tento pozemek byl využit pro skautský 
stanový tábor v období od 03.07.2017 do 15.07.2017 za předpokladu, že nedojde 
k poškození tohoto a okolních pozemků a nebude změněn jejich současný stav. Vydání 
souhlasu je podmíněno souhlasem orgánů státní správy, především ochrany přírody 
a krajiny odboru životního prostředí MěÚ Vimperk. Souhlas je vydáván spolku Junák – 
Český skaut, z. s. 85. středisko Bílý Albatros Praha. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017 
 
 
Usnesení č. 504 
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu dohodu o užívání části pozemku 
města Vimperk vedeného v k. ú. Výškovice u Vimperka jako parcela KN č. 81/6 – lesní 
pozemek o výměře 500 m2 za účelem provádění lesnické činnosti tj. dočasné 
skládkování dříví. Dohoda je uzavřena bezúplatně na dobu od 01.04.2017 do 30.06.2017. 
Rada města pověřuje starostu města jejím podpisem.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017 
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Usnesení č. 505 
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku zapsaného v katastru 
nemovitostí jako parcela KN č. 2522/60 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49284 m2 
v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů nemá námitek k využití části této plochy 
k provozování sportovní střelby z luku za předpokladu dodržování podmínek 
stanovených odborem hospodářským a bytovým MěÚ Vimperk a dále za předpokladu, 
že žadatel si zajistí souhlas i od pachtýře tohoto pozemku propachtovaného za účelem 
provozování zemědělské činnosti tj. sklízení travních porostů. Souhlas je udělen 
s platností na dobu neurčitou.    
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017 
 
 
Usnesení č. 506 
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. 1040012524/001 povahou osobní služebnosti 
energetického vedení, spočívající v uložení zemního kabelového vedení NN, uzemnění, 
venkovního vedení NN a sloupu NN v rámci stavby „Vimperk – úprava NN, čp. 40 
ul. Pasovská“ v pozemcích ve vlastnictví města Vimperk zapsaných u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí 
pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, vedených jako parcely katastru nemovitostí 
KN č. 1480/2, KN č. 1489, KN č. 1482, KN č. 1490, KN č. 1501 a KN č. 2635/3, 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 12.200 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017 
 
 
Usnesení č. 507 
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků vedených jako parcely 
katastru nemovitostí KN č. 1489, KN č. 1490, KN č. 1501, KN č. 1504, KN č. 1505, 
KN č. 1507, KN č. 1508 a KN č. 1509 v katastrálním území Vimperk souhlasí dle 
předloženého návrhu s provedením prací spočívajících v demontáži stávajícího 
venkovního vedení NN včetně podpěrných bodů v rámci stavby “ Vimperk – úprava NN, 
čp. 40 ul. Pasovská“ jejímž investorem je společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2017 
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10. Záležitosti odboru investic a údržby  
 
Přílohy:  a) rekonstrukce a modernizace sportovního zařízení – šatny a soc. zázemí pro 

ZS ve Vimperku – I. etapa – interiér – návrh smlouvy o dílo (cena 1.331.000 Kč 
bez DPH), záznam o předběžné řídící kontrole 

 b) návrh sponzorské smlouvy na letní tábor pro děti s OSSCH (5.000 Kč) 
 c) žádost MŠ Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice ze dne 

22.05.2017 o financování schodolezu 
 d) návrh dohody o narovnání se společností VYSSPA Sports technology s. r. o 

záznam o předběžné řídící kontrole 
 e) změny ve složení pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Vimperk  
 f) architektonické osvětlení fasády objektu ZŠ TGM čp. 167, studie osvětlení 

jižního průčelí (1x PD), e-mailová korespondence – oslovení vybraných firem 
 
Usnesení č. 508 
Rada města rozhodla, na základě odst. 3 čl. VIII. Vnitřní směrnice č.1/2014 „Zásady 
a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku “Rekonstrukce 
a modernizace sportovního zařízení – šatny a soc. zázemí pro ZS ve Vimperku – I. etapa 
– interiér” společnosti Městské služby Vimperk, s.r.o., Steinbrenerova6/2, 385 17 
Vimperk. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.06.2017 
 
 
Usnesení č. 509 
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci “Rekonstrukce a modernizace 
sportovního zařízení – šatny a soc. zázemí pro ZS ve Vimperku – I. etapa – interiér” se 
společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o., Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk dle 
předloženého návrhu. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.06.2017 
 
 
Usnesení č. 510 
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru na úhradu 
výdajů spojených s pořádáním letního tábora pro děti v období 26.8.2017 – 02.09.2017 
s Občanským sdružením Stanislavy Chumanové, o. s., Pivovarská 475, 385 01 Vimperk 
dle předloženého návrhu. 
 
Pro  , proti  , zdržel se  . Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.06.2017 
 
 
Usnesení č. 511 
Rada města na základě podané žádosti souhlasí s nákupem schodolezu pro 
MŠ Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice a pověřuje odbor investic a údržby 
přípravou zakázky a ve spolupráci s finančním odborem a MŠ Vimperk, Klostermannova 
365, okres Prachatice řešit zajištění financování.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 19.06.2017 
 
 



  

14 

Usnesení č. 512 
Rada města rozhodla uzavřít dohodu o narovnání se společností VYSSPA Sports 
Technology s. r. o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň dle předloženého návrhu. Důvodem 
uzavření dohody je předčasné ukončení smluvního vztahu uzavřeného ve věci realizace 
akce „Vimperk, osada Lipka – novostavba hřiště“. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.06.2017 
 
 
Usnesení č. 513 
Rada města odvolává Ing. Jaroslavu Martanovou a Ing. Jiřího Caise z členství 
v pracovní skupině pro regeneraci MPZ Vimperk ke dni 29.05.2017. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2017 
 
 
Usnesení č. 514 
Rada města jmenuje členy pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Vimperk Lukáše Sýse, 
místostarostu města Vimperk a MVDr. Šárku Janáskovou, radní města Vimperk, a to 
s platností od 30.05.2017. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2017 
 
 
Usnesení č. 515 
Rada města ve věci architektonického osvětlení jižního průčelí budovy ZŠ TGM Vimperk 
čp. 167 rozhodla realizovat variantu „nadstandard“.  
 
Pro 3, proti 1 (Janásková), zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.10.2017 
 
 
Usnesení č. 516 
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 stavební práce " Architektonické osvětlení jižního průčelí objektu ZŠ TGM 
Vimperk čp. 167" společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o., Novodvorská 1010/14, 142 00 
Praha – Lhotka, IČO: 25751018 - Divize České Budějovice, Dolní 876/1, 370 04 České 
Budějovice 3. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.10.2017 
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11. Změny v obsazení povodňové komise a RR VN  
 
Přílohy:  a) odvolání a jmenování předsedy povodňové komise, návrh tajemníka 

b) odvolání Mgr. Malotové z RR VN z důvodu ukončení smluvního vztahu 
k městu, návrh tajemníka 
 

Usnesení č. 517 
Rada města odvolává předsedkyni povodňové komise Ing. Jaroslavu Martanovou ke dni 
15.05.2017 z důvodu odstoupení z funkce starostky města. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: KS, termín do 31.05.2017 
 
 
Usnesení č. 518 
Rada města jmenuje předsedu povodňové komise Mgr. Pavla Dvořáka ode dne 
15.05.2017 z důvodu zvolení do funkce starosty města.   
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: KS, termín do 31.05.2017 
 
 
Usnesení č. 519 
Rada města odvolává z redakční rady Vimperských novin Mgr. Irenu Malotovou ke dni 
29.05.2017 z důvodu ukončení smluvního vztahu k městu Vimperk. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
Zodpovídá: KS, termín do 31.05.2017 
 
 
 
12. Žádosti o poskytnutí individuální dotace  
 
Přílohy:  a) žádost ZŠ Smetanova 405, Vimperk ze dne 21.04.2017 o dotaci na 

Komplexní program prevence kriminality 
 b) žádost ZŠ TGM Vimperk ze dne 21.04.2017 o dotaci na Prevenci rizikového 

chování  
 c) žádost Gymnázia a SOŠE Vimperk ze dne 27.04.2017 o dotaci na preventivní 

činnosti  
 d) žádost Střední školy Vimperk, Nerudova 267 Vimperk ze dne 10.05.2017 

o dotaci na adaptační kurz  
 e) žádost Rady ZŠ TGM Vimperk, z. s. ze dne 11.05.2017 o dotaci na krajské 

kolo v hokejbalu v Blatné  
 f) žádost Rady ZŠ TGM Vimperk, z. s. ze dne 10.05.2017 o dotaci na štafetový 

pohár v Českých Budějovicích  
 
Usnesení č. 520 
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 30.000 Kč ZŠ Vimperk, 
Smetanova 405, okres Prachatice, na komplexní program prevence kriminality školy. 
Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit 
vyúčtování dotace do 30.11.2017. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: KS, FO, termín do 15.06.2017  
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Usnesení č. 521 
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 20.000 Kč ZŠ TGM, na 
prevenci rizikového chování. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada 
města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.11.2017. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: KS, FO, termín do 15.06.2017  
 
 
Usnesení č. 522 
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 12.000 Kč Gymnáziu 
a SOŠE Vimperk, Pivovarská 69, na preventivní činnosti školy. Dotace bude poskytnuta 
z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.11.2017. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: KS, FO, termín do 15.06.2017  
 
 
Usnesení č. 523 
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 8.000 Kč Střední škole 
a základní škole, Vimperk, Nerudova 267 na adaptační kurz školy. Dotace bude 
poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 
30.11.2017. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: KS, FO, termín do 15.06.2017  
 
 
Usnesení č. 524 
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 1.000 Kč Radě ZŠ TGM 
1. máje 268 Vimperk, z. s., na dopravu krajského kola v hokejbalu, které se uskutečnilo 
11.05.2017 v Blatné. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města 
požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.06.2017. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: KS, FO, termín do 15.06.2017  
 
 
Usnesení č. 525 
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 2.000 Kč Radě ZŠ TGM 
1. máje 268 Vimperk, z. s., na dopravu krajského kola Štafetového poháru, které se 
uskutečnilo 18.05.2017 v Českých Budějovicích. Dotace bude poskytnuta z kapitoly 
rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.06.2017. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: KS, FO, termín do 15.06.2017  
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13. Různé  
 
R1) Změny na obsazení v komisích rady města a dozorčích radách  
 
Přílohy:  – ústní návrh starosty, bez materiálů 
 
Usnesení č. 526 
Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) odvolává předsedkyni bytové komise 
Ing. Jaroslavu Martanovou ke dni 31.05.2017. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: KS, termín do 07.06.2017  
 
 
Usnesení č. 527 
Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) jmenuje Ivetu Preslovou předsedkyní 
bytové komise s platností od 01.06.2017.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: KS, termín do 07.06.2017  
 
 
Usnesení č. 528 
Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) jmenuje členem bytové komise Lukáše 
Sýse.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: KS, termín do 07.06.2017  
 
 
Usnesení č. 529 
Rada města odvolává Ing. Jiřího Caise z funkce člena DR MěSD s. r. o. Vimperk ke dni 
31.05.2017.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: KS, termín do 07.06.2017  
 
 
Usnesení č. 530 
Rada města jmenuje Ivetu Preslovou do funkce členky DR MěSD s. r. o. Vimperk 
s platností od 01.06.2017.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: KS, termín do 07.06.2017  
 
 
Usnesení č. 531 
Rada města odvolává DR MěSl Vimperk jako celek ke dni 31.05.2017. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: KS, termín do 07.06.2017  
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Usnesení č. 532 
Rada města jmenuje DR MěSl Vimperk ve složení: předseda Zdeněk Kutil, členové: 
Mgr. Karel Střeleček, Jan Koller.  
 
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Kutil). Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: KS, termín do 07.06.2017  
 
 
R2) Ústní návrh Kutila  
 
Přílohy:  - bez příloh 
 
Usnesení č. 533 
Rada města rozhodla nechat zpracovat právní analýzu uzavřené smlouvy o dílo a jejího 
plnění, která byla schválena radou města č. 476 ze dne 14.05.2012. A dále právní analýzu 
dohody o narovnání, která byla schválena radou města č. 216 ze dne 29.02.2016. 
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: Zdeněk Kutil, termín do 31.07.20017 
 
 
R3) Ústní návrh Dvořáka  
 
Přílohy:  - bez příloh  
 
Usnesení č. 534 
Rada města pověřuje MVDr. Šárku Janáskovou přípravou návrhu jednání o využití 
areálu Vodník.  
 
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.  
Zodpovídá: Janásková, termín do 31.07.2017 
 
 
 
Zapsala:  Bc. Renata Samohejlová 
 
Starosta:  Mgr. Pavel Dvořák 
 
Člen rady:  Zdeněk Kutil  
 


