Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.02.2014
Přítomni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing.
Bohumil Petrášek
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Jan Bulvas, nájemce hotelu Vltava

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru investic a údržby
3. Pozemky
4. Bytové záležitosti
5. Nebytové prostory
6. Zápis z jednání kulturní komise
7. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
8. Návrh směrnice Pravidla pro užívání městského rozhlasu ve Vimperku
9. Návrh dodatku ke smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě nízkého napětí
pro zákazníky kategorie C
10. Program prevence kriminality na rok 2014 pro město Vimperk
11. Různé

Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 03.02.2014

Usnesení č. 117
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.02.2014.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
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2. Záležitosti odboru investic a údržby
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Přílohy:
a) Vimperk, oplocení víceúčelového hřiště ZŠ Vimperk, Smetanova 405 – II. etapa
(191.543,- Kč včetně DPH)
b) návrh smlouvy o dílo „Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2. a 3. NP – projektové
práce“, záznam o předběžné řídící kontrole
c) veřejná zakázka „Vimperk, veřejné osvětlení Sudslavice“, zadávací dokumentace
d) veřejná zakázka „Vimperk, ZTV Hrabice – technická infrastruktura – PDpPS – veřejné
osvětlení, kanalizace splašková, vodovodní řady, kanalizace dešťová, plynovod“,
nabídka ze dne 30.01.2014, návrh smlouvy
Usnesení č. 118
Rada města rozhodla na základě vnitřní směrnice č. 1/2014 Zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek ze dne 21.01.2014 zadat veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Vimperk – oplocení víceúčelového hřiště ZŠ Vimperk,
Smetanova 405 - II. etapa“ firmě Agromont Vimperk, spol. s r.o. Bohumilice 88,
Čkyně.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2014
Usnesení č. 119
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na služby
"Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2. a 3. NP - projektové práce" mezi
městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a firmou HBH atelier s.r.o.,
Letkovská 5, 326 00 Plzeň dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 26.02.2014
Usnesení č. 120
Rada města rozhodla zachovat stávající rozsah veřejného osvětlení v osadě
Sudslavice (lokalita u železniční zastávky „Bohumilice v Čechách“).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 26.02.2014
Usnesení č. 121
Rada města rozhodla v souladu s Vnitřní směrnicí č. 1/2014 „Zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek ze dne 21.01.2014“ zadat veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby „Vimperk, ZTV Hrabice – technická infrastruktura – PDpPS veřejné osvětlení, kanalizace splašková, vodovodní řady, kanalizace dešťová,
plynovod“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2014
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Usnesení č. 122
Rada města jmenuje hodnotící komisi pro hodnocení zakázky „Vimperk, ZTV Hrabice
– technická infrastruktura – PDpPS - veřejné osvětlení, kanalizace splašková,
vodovodní řady, kanalizace dešťová, plynovod“ ve složení členové komise: Ing.
Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Petr Květoň, Věra Vávrová a
náhradníci Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Václav Kokštein, Alena Szabová, Marcela
Kobrová, Ing. Jaroslav Zámečník.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2014
3. Pozemky
Přílohy:
a) náhrada za přičlenění honebních pozemků do honitby VLS, s.p. a Hrabice – návrhy
dodatků č. 1 včetně soupisu honebních pozemků, návrh odboru HB
b) majetkové vyrovnání s Římskokatolickou farností Vimperk, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
c) návrh smlouvy o zřízení VB – stavba „Výškovice – úprava NN, čp. 3, žádost GK Plavec
– Michalec ze dne 03.02.2014, návrh smlouvy o zřízení VB, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
Usnesení č. 123
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se státním podnikem Vojenské
lesy a statky, se sídlem Pod Juliskou 5, Praha 6 Dodatek č. 1 k dohodě o přičlenění
honebních pozemků města Vimperk do vlastní honitby VLS, s. p. uzavřené dne
10.7.2013, který řeší změnu rozsahu přičleněných honebních pozemků města,
z důvodu uskutečněných majetkových převodů na přelomu roku 2013 a 2014. Rada
města pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2014
Usnesení č. 124
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu s Honebním společenstvem
Hrabice Dodatek č. 1 k dohodě o vložení honebních pozemků města Vimperk do
honebního společenstva uzavřené dne 20.6.2013, který řeší změnu rozsahu
přičleněných honebních pozemků města, z důvodu uskutečněných majetkových
převodů k 1.1.2014. Rada města pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2014
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Usnesení č. 125
Rada města se seznámila s výsledkem jednání týkajícího se majetkového vyrovnání
mezi městem Vimperk a Římskokatolickou farností Vimperk, které proběhlo dne
4.2.2014 na Biskupství v Českých Budějovicích, a pověřuje odbor hospodářský
a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru směny a budoucí směny pozemků
tj. zajištění ocenění dotčených parcel a předložení tohoto návrhu zastupitelstvu
města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2014
Usnesení č. 126
Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, rozhodla uzavřít se společností E.ON
distribuce, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, jako stranou oprávněnou, dle
přeloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného břemene č. PI-014130005818/003,
spočívajícího v umístění zemního kabelového vedení NN a betonového stožáru na
části zatížené nemovitosti v rámci stavby „Výškovice – úprava NN, čp. 3“ v pozemku
parcely KN č. 781 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. na LV č. 10001,
Výškovice u Vimperka podle přiloženého geometrického plánu č. 231-2607/2013.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu dohodnutou ve smlouvě
o smlouvě budoucí ve výši 2.100,- 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 28.02.2014
4. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost ze dne 27.01.2014 o prodloužení NS k bytu ve Výškovicích čp. 17, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 22.01.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 407 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 22.01.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. Sklářská čp. 399 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 18.12.2013 o prodloužení NS k bytu v ul. Sklářská čp. 399 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 30.12.2013 o prodloužení NS k bytu v ul. K. Weise čp. 393 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 03.02.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 407 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 29.01.2014 o přidělení bytu v ul. Krátká čp,. 207 Vimperk, kde je
v současné době v podnájmu, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) návrh NS k bytům na dobu určitou a na dobu neurčitou včetně evidečního listu,
Směrnice – Zásady používání obecního bytu a Směrnice – Provádění vyúčtování
spotřeby teplé a studené vody a dodávky tepla pro vytápění a teplé vody u bytů
v majetku města
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Usnesení č. 127
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu ve Výškovicích čp. 17 ve
Vimperku, do 31.05.2014.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.02.2014
Usnesení č. 128
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 407 ve
Vimperku do 28.02.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.02.2014
Usnesení č. 129
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v Sklářská čp. 399 ve
Vimperku do 31.03.2014.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.02.2014

Usnesení č. 130
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Sklářská čp. 399 ve
Vimperku, 1+1,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od
17.02.2014 do 31.07.2014. Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 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 17.02.2014
Usnesení č. 131
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Karla Weise čp.
393 ve Vimperku, do 28.02.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.02.2014
Usnesení č. 132
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 407 ve
Vimperku do 28.02.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.02.2014
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Usnesení č. 133
Rada města rozhodla žádosti o přidělení bytu v Krátké ulici čp. 207 ve Vimperku
nevyhovět, protože uvedený byt nebyl dosud stávajícím nájemcem bytu předán, a
protože jsou všechny byty ve vlastnictví města Vimperk přidělovány v souladu
s Pravidly, upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví města
Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.02.2014
Usnesení č. 134
Rada města schvaluje nové nájemní smlouvy k bytům na dobu určitou a na dobu
neurčitou, včetně evidenčního listu, Směrnice – Zásady používání obecního bytu a
Směrnice – Provádění vyúčtování spotřeby teplé a studené vody a dodávky tepla pro
vytápění a teplé vody u bytů v majetku města Vimperk dle předloženého návrhu
s vyloučením čl. V. – Jistota z nájemní smlouvy, a to v souladu s občanským
zákoníkem platným od 01.01.2014.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.02.2014
5. Nebytové prostory
Přílohy:

a) žádost ze dne 27.01.2014 o pronájem NP č. 344 v ul. Nad Stadionem čp.
199 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 03.02.2014 o pronájem NP č. 319 v ul. Nad Stadionem čp.
199 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 04.02.2014 o pronájem NP č. 321 v ul. 1. Máje čp. 74
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) návrh smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání na dobu určitou a
na dobu neurčitou – odloženo na jednání RM 17.02.2014

Usnesení č. 135
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostory č. 344 v čp. 199 v ulici Nad
Stadionem ve Vimperku o celkové výměře 23,10 m2 za účelem podnikatelské činnosti.
U prostor je stanovena minimální výše nájemného 257,37 Kč/m2/rok (bez DPH).
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.02.2014
Usnesení č. 136
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání č. 319
v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku ve 2. NP o celkové výměře 12 m2 za účelem
podnikatelské činnosti. U prostor je stanovena minimální výše nájemného 597,57
Kč/m2/rok (bez DPH). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.02.2014
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Usnesení č. 137
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání č. 321
v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku ve 2. NP o celkové výměře 21,63 m2 za účelem
podnikatelské činnosti. U prostor je stanovena minimální výše nájemného 517,88
Kč/m2/rok (bez DPH). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.02.2014

6. Zápis z jednání kulturní komise
Přílohy:

- zápis ze dne 29.01.2014 s návrhy na přidělení finančních příspěvků

Usnesení č. 138
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 29.01.2014 a
rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města takto:
- Radě rodičů při ZŠ TGM Vimperk, zastoupené Helenou Váchovou, předsedkyní,
ve výši 8.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořízením
kostýmů a obuvi pro skupinu mažoretek – minikadetek.
- Radě rodičů při ZŠ TGM Vimperk, zastoupené Helenou Váchovou, předsedkyní,
ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořízením
kostýmů a obuvi pro skupinu mažoretek Klapeto – přípravka.
- Radě rodičů při ZŠ TGM Vimperk, zastoupené Helenou Váchovou, předsedkyní,
ve výši 12.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořízením
kostýmů a obuvi pro skupinu mažoretek Klapeto - seniorky.
- Sboru dobrovolných hasičů Výškovice, zastoupenému Františkem Matějkou,
starostou sboru, ve výši 2.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících
s pořádáním masopustního průvodu 2014.
- Sboru dobrovolných hasičů Výškovice, zastoupenému Františkem Matějkou,
starostou sboru, ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících
s Dětským dnem ve Výškovicích 2014.
- Sboru dobrovolných hasičů Výškovice, zastoupenému Františkem Matějkou,
starostou sboru, ve výši 3.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících
s pořádáním akce Posezení s harmonikou pro seniory a obyvatele Výškovic a
okolí.
- Sboru dobrovolných hasičů Výškovice, zastoupenému Františkem Matějkou,
starostou sboru, ve výši 2.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících
s pořádáním akce Mikulášská besídka pro děti 2014.
- O.s. Kurzy Vimperk, zastoupenému Marií Hadravovou, předsedkyní sdružení,
ve výši 10.000 Kč, na částečnou dotaci honorářů lektorů souvisejících
s pořádáním 21. ročníku letních kurzů žesťů 2014.
- Sdružení rodičů při ZUŠ Vimperk, zastoupenému Mgr. Zdeňkou Zámečníkovou,
předsedkyní, ve výši 10.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů pronájmu
kulturního domu „Cihelna“ souvisejících s pořádáním plesu dechovky a
mažoretek dne 26.4.2014.
- Sdružení rodičů při ZUŠ Vimperk, zastoupenému Mgr. Zdeňkou Zámečníkovou,
předsedkyní, ve výši 10.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících
s obnovou a doplněním uniforem dech. orchestru (saka, trička).
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Radě rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické, zastoupené
Renatou Kučerovou, předsedkyní rady rodičů, ve výši 10.000 Kč, na částečnou
úhradu nájmu prostor KD Cihelna v rámci konání maturitního plesu třídy 4.OA.
Radě rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické, zastoupené
Renatou Kučerovou, předsedkyní rady rodičů, ve výši 10.000 Kč, na částečnou
úhradu nájmu prostor Hotelu Zlatá Hvězda v rámci konání maturitního plesu
třídy 8G.
Karlu Krejčímu, ve výši 10.000 Kč, na pronájem sálu prostor KD Cihelna při
pořádání Májové veselice pro místní seniory a hosty.
Panu Zdeňku Sonákovi, zástupci Skupiny historického šermu „ARTEGO“, ve
výši 12.000,- Kč, na částečnou úhradu nákupu výzbroje a výstroje – mečů,
rukavic a doplňků.
Miroslavě Pulcové, vedoucí skupiny Mažoretky Premium Vimperk, o.s., ve výši
10.000,- Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s ušitím
mažoretkových kostýmů, nákupu šatů, obuvi, pompomů pro skupinu.
Základní škole praktické, zastoupené ředitelem Martinem Hubáčkem, ve výši
1.000,- Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořízením cen pro
vítěze jednotlivých kategorií během dětského dne.

Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 24.02.2014
7. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
Přílohy:
a) a) žádost rodičů při Základní umělecké škole ze dne 27.01.2014 (čj. KS
1941/14)
b) žádost Základní umělecké školy ze dne 27.01.2014 (čj. KS 1940/14) – bude
poskytnuto z prostředků kulturní komise – zodpovídá odbor ŠK
Usnesení č. 139
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč Sdružení
rodičů při Základní umělecké škole, Vimperk, Nerudova 267, na částečnou úhradu
nákladů spojených s účastí dechového orchestru ZUŠ na soutěžním festivalu
Čermákovo Vysoké Mýto dne 17.05.2014. Příspěvek bude použit na částečnou úhradu
nákladů na dopravu pro účinkující. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly – příspěvky
rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do 30.09.2014
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 20.02.2014
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8. Návrh směrnice Pravidla pro užívání
Přílohy:
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městského rozhlasu ve Vimperku

- návrh směrnice, předkládá TAJ a vedoucí KS

Usnesení č. 140
Rada města schvaluje a vydává Směrnici č. 2/2014 – Pravidla pro užívání městského
rozhlasu podle předloženého návrhu s platností od 10.02.2014 a pověřuje starostu
a místostarostku města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, KS, termín do 14.02.2014
9. Návrh dodatku ke smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě nízkého napětí
pro zákazníky kategorie C
Přílohy:

- návrh dodatku, nabídky k dodávkám elektřiny, základní informace, návrh
tajemníka

Usnesení č. 141
Rada města rozhodla uzavřít dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C (č. smlouvy 9400516965)
týkající se veřejného osvětlení mezi dodavatelem společností E.ON Energie a. s., F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice a zákazníkem městem Vimperk, Steinbrenerova 6
Vimperk, dle předloženého návrhu na dobu určitou od 01.03.2014 do 31.12.2016 a
pověřuje starostu města jeho podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, odbor IÚ, termín do 28.02.2014
10. Program prevence kriminality na rok 2014 pro město Vimperk
Přílohy:

- návrh MS

Usnesení č. 142
Rada města schvaluje Program prevence kriminality na rok 2014 pro město Vimperk
sestávající z dílčích projektů dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostku
města jejich předložením do Programu prevence kriminality pro rok 2014 Ministerstva
vnitra.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MS, KS, OPRMS, termín do 14.02.2014
11. Různé
R1) Informace – záznam z jednání se zástupci HZS Jč kraje Prachatice ze dne 30.01.2014
- vyjádřili potřebu zřídit na území ORP Vimperk v budově majetku města Vimperk místnost
pro krizové řízení, měla by být zařízena potřebným nábytkem a počítačovou technikou.
Dalším požadavkem je přístup k síti městského úřadu, přístup k internetu, přístup
telefonickému spojení a náhradní zdroj elektrické energie – bez usnesení
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R2) Návrh na změnu usnesení
Přílohy:

- návrh MS

Usnesení č. 143
Rada města mění své usnesení č. 15 ze dne 13.01.2014 z důvodů vymezených
kompetencí nakládání s majetkem vyplývající ze zřizovací listiny příspěvkové
organizace Mateřská škola Vimperk, 1. máje 180 takto:
Rada města ve smyslu uzavřené dohody o realizaci a budoucím vypořádání investice
„ PRODLOUŽENÍ TEPLOVODU – ulice 1. máje Vimperk“ ze dne 21.8.2013 doporučuje
příspěvkové organizaci Mateřská škola, Vimperk, 1. máje 180 uzavřít dle předloženého
návrhu Smlouvu o nájmu movitých věcí se společností Energie AG Teplo Vimperk,
s.r.o. se sídlem B. Němcové 38/4, 370 01 České Budějovice, jejímž předmětem je
pronájem funkčního celku technologie plynové kotelny v budově čp. 180 v ulici 1.
máje ve Vimperku. Nájem se sjednává na dobu určitou počínaje 01.01.2014 a končící
31.03.2016. Roční nájemné je stanoveno částkou 50.000,- Kč bez DPH.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MS, KS, termín do 29.02.2014
R3) Informace – jednání s Ing. Bulvasem, nájemce hotelu Vltava – možnost využití objektu
jako Dům pro seniory – bez usnesení

Zapsala:

Renata Svobodová

Starosta:

Ing. Bohumil Petrášek

Člen rady:

Věra Vávrová

