Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2014
Přítomni:
Hosté:

Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová,
Věra Vávrová
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Josef Mistr, referent odboru IÚ
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Vladislav Oliwa, KO
Pavel Filip, referent odboru KS

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Souhlas s podáním žádosti o pokácení dřeviny rostoucí na pozemku ve vlastnictví
města
3. Záležitosti odboru investic a údržby
4. Pozemky
5. Bytové záležitosti
6. Nebytové prostory
7. Návrh na spolupráci v projektu „ORPanel (vytvoření platformy spolupráce NNO při
mimořádných událostech“
8. Schválení účetní závěrky roku 2013 příspěvkové organizace Základní škola
T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice
9. Zápis z jednání kulturní komise
10. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
12. Různé

Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
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1. Kontrola usnesení
Přílohy:
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- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 03.03.2014

Usnesení č. 228
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.03.2014.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Souhlas s podáním žádosti o pokácení dřeviny rostoucí na pozemku ve vlastnictví
města
Přílohy:

- žádost obyvatel v ul. Palackého ze dne 10.02.2014 o povolení kácení
včetně příloh

Usnesení č. 229
Rada města nesouhlasí s podáním žádosti o pokácení dřeviny rostoucí na pozemku
ve vlastnictví města Vimperk č. 660/1, k.ú. Vimperk z důvodu dříve vynaložených
nákladů na ošetření dřeviny.
Pro 3, proti 1 (Rűckerová), zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.03.2014
3. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) akce Vimperk, ulice Pod Homolkou – rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa.
Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa – návrh smlouvy o dílo na
výkon občasného autorského dozoru při realizaci stavby (34.182,50 Kč), záznam o
předběžné řídící kontrole
b) akce Vimperk, ulice Pod Homolkou – rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa.
Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa – návrh smlouvy o dílo na
výkon technického dozoru investora na investiční akci (79.000,- Kč), záznam o
předběžné řídící kontrole, 2 x nabídka
c) akce Vimperk, ulice Pod Homolkou – rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa.
Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa – návrh smlouvy o dílo na
uvedenou akci (11.243.647,- Kč), záznam o předběžné řídící kontrole
d) ) akce Vimperk, ulice Pod Homolkou – rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa.
Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa – zpráva o posouzení a
hodnocení nabídek na výše uvedenou zakázku
e) Vimperk, ÚV Brloh – úpravy technologické linky, autorský dozor – návrh dodatku č. 1,
záznam o předběžné řídící kontrole, návrh odboru HB
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Usnesení č. 230
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru na akci
„Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa.
Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa“ mezi městem Vimperk a
Ing. Miroslavem Janouškem, Krátká 1264, 383 01 Prachatice, dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 17.03.2014
Usnesení č. 231
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na výkon technického dozoru investora
na akci „Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa.
Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa“ mezi městem Vimperk a
Ing. Pavlem Vyskočilem, Svatá Maří 135, 385 01 Vimperk, dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 17.03.2014
Usnesení č. 232
Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Vimperk,ulice
Pod Homolkou-rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa. Rekonstrukce ulice
Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa." rozhodla vyloučit uchazeče ZNAKON, a.s.,
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 17.03.2014
Usnesení č. 233
Rada města rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce "Vimperk, ulice Pod
Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa. Rekonstrukce ulice
Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa." uchazeči STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.
Pro 4 , proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 08.04.2014
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Usnesení č. 234
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce "Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa.
Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa." mezi městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem po skončení
odvolací lhůty.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 04.04.2014
Usnesení č. 235
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na výkon autorského
dozoru na akci „Vimperk, ÚV Brloh - úpravy technologické linky“ mezi městem
Vimperk a EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.03.2014
4. Pozemky
Přílohy:
a) žádost o prodej pozemků v k.ú. Lipka – žádost ze dne 21.02.2014, vyjádření odborů ŽP
a IÚ, snímek mapy se zákresem, ortofotomapa, návrh odboru HB
b) žádost o prodej pozemku v k.ú. Vimperk –ze dne 28.02.2014, snímek mapy se
zákresem, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost o prodej části pozemku v k.ú. Vimperk – rozšíření prodejny potravin Penny
Market – žádost zástupce společnosti REWE GROUP Praha ze dne 20.02.2013,
vyjádření odborů VÚP, IÚ a ŽP, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) změna nájemní smlouvy s Městskými lesy Vimperk, s.r.o. – nová pachtovní smlouva,
dosavadnín NS včetně dodatků, návrh odboru HB
Usnesení č. 236
Rada města rozhodla nakládat s parcelami katastru nemovitostí KN č. 85/1 – ostatní
plocha o výměře 1920 m2, KN č. 85/19 – trvalý travní porost o výměře 695 m2, KN
č. 85/59 – trvalý travní porost o výměře 529 m2, KN č. 85/61 – ostatní plocha o výměře
991 m2 a KN st. č. 59 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 vše v k.ú. Lipka
u Vimperka ve smyslu jejich prodeje případně jejich částí dle předloženého návrhu
a pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru
prodeje tj. zajištění geodetické dělení a ocenění pozemků.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.03.2014
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Usnesení č. 237
Rada města bere na vědomí žádost ze dne 28.2.2014 o odkoupení pozemku KN č.
2522/95 - ostatní plocha o výměře 481 m2 v k.ú. Vimperk a nesouhlasí s navrženým
způsobem uhrazení kupní ceny tj. tři splátky v ročním intervalu.
Podmínkou přistoupení ke kupní smlouvě je úhrada celé kupní smlouvy před jejím
podpisem a dále doplacení veškerých závazků vůči městu Vimperk.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.03.2014
Usnesení č. 238
Rada města rozhodla nakládat s částí parcely KN č. 976/1 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře cca 100 m2 v k.ú. Vimperk dle předloženého návrhu, ve smyslu budoucího
prodeje této její částí a pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro
zveřejnění záměru budoucího prodeje. Samotný prodej by se uskutečnil po realizaci
plánovaného záměru tj. po kolaudaci rozšíření parkovacích ploch kolem prodejny
Penny Market ve Vimperku.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.03.2014
Usnesení č. 239
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne
2.1.1995 a následně novelizovanou sedmi dodatky s Městskými lesy Vimperk, s. r. o.,
se sídlem Podzámčí 612, Vimperk na pronájem veškerých lesních pozemků včetně
porostů ve vlastnictví Města Vimperk, uzavřením nové pachtovní smlouvy. Touto
změnou dojde ke sloučení všech dosavadních ujednání do jednoho textu z důvodu
lepší přehlednosti a přílohou smlouvy bude kompletní výčet propachtovaných lesních
pozemků města.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 24.03.2014
5. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost ze dne 24.02.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. Sklářská čp. 399 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 25.02.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 432 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 03.03.2014 o prodloužení NS k bytu v ul. U Lázní čp. 171 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 26.02.2014 o uzavření NS k bytu v ul. Krátká čp. 207 Vimperk, kopie
čestného prohlášení, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 28.02.2014 o povolení úprav v bytě v ul. Krátká čp. 207 Vimperk, kopie
dopisu starosty ze dne 31.03.2011,vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 24.02.2014 o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách, vyjádření
MěSD, evidence předpisu plateb, návrh odboru HB
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Usnesení č. 240
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Sklářská čp. 399
ve Vimperku do 31.03.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.03.2014
Usnesení č. 241
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 432 ve
Vimperku, do 10.03.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.03.2014
Usnesení č. 242
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici U Lázní čp. 171 ve
Vimperku do 30.06.2014.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.03.2014
Usnesení č. 243
Rada města trvá na svém usnesení 133 ze dne 10.02.2014, kterým rozhodla nevyhovět
žádosti o přidělení bytu v ulici Krátká čp. 207.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.03.2014
Usnesení č. 244
Rada města souhlasí s výměnou oken v bytě v ulici Krátká čp. 207 ve Vimperku na
vlastní náklady nájemce. Náklady na výměnu oken budou uhrazeny ve výši aktuální
ceny až při realizaci výměny všech oken v objektu čp. 207 v Krátké ulici ve Vimperku.
Pokud dojde k ukončení nájemního vztahu a odstěhování z bytu před realizací
výměny oken v uvedeném objektu, bude náklad na výměnu oken uhrazen dle
předložených daňových dokladů.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.03.2014
Usnesení č. 245
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti o souhlas s úhradou
dluhu v celkové výši 103.153,- Kč, který vznikl na bytě v ulici Mírová čp. 407 ve
Vimperku, formou měsíčních splátek, tak aby byla pohledávka uhrazena do 36 měsíců
od uzavření nájemní smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.03.2014
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6. Nebytové prostory
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Přílohy:
a) ukončení zveřejnění záměru č. 9/4/14, žádost společnosti he Bulldog Company s.r.o.
ze dne 07.03.2014 s výpisem z OR, návrh odboru HB
b) ukončení zveřejnění záměru č. 10/4/14, návrh odboru HB
c) ukončení zveřejnění záměru č. 8/4/14, žádost ze dne 20.02.2014, návrh odboru HB
Usnesení č. 246
Rada města rozhodla pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 74 v ulici 1. máje
ve Vimperku č. 319 o celkové výměře 12 m2 ve 2. NP, Vimperk, za účelem zřízení
kanceláře. Nájemné je stanoveno ve výši 597,57 Kč/m2/rok (bez DPH). Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností
od 17.03.2014. Provoz bude zahájen nejpozději od 01.04.2014. Způsobilost předmětu
za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.03.2014
Usnesení č. 247
Rada města rozhodla pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 74 v ulici 1. máje
ve Vimperku č. 321 o celkové výměře 21,63 m2 ve 2. NP za účelem zřízení skladu.
Nájemné je stanoveno ve výši 517,88 Kč/m2/rok (bez DPH). Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 17.03.2014.
Provoz bude zahájen nejpozději od 01.04.2014. Způsobilost předmětu za účelem
nájmu si zajistí nájemce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.03.2014
Usnesení č. 248
Rada města rozhodla pronajmout prostory - garáže v čp. 199 v ulici 1. máje ve
Vimperku č. 344 o celkové výměře 23,10 m2, za účelem garážování vlastního
automobilu. Nájemné je stanoveno ve výši 257,37 Kč/m2/rok (bez DPH). Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností
od 17.03.2014. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 17.03.2014
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7. Návrh na spolupráci v projektu „ORPanel (vytvoření platformy spolupráce
NNO při mimořádných událostech“
Přílohy:

- Prohlášení o spolupráci, návrh KS

Usnesení č. 249
Rada města souhlasí s uzavřením spolurpáce s Oblastním spolkem ČČK Prachatice
v projektu „ORPanel (vytvoření platformy spolupráce NNO při mimořádných
událostech)“.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Pe.rášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, termín do 17.03.2014
8. Schválení účetní závěrky roku 2013 příspěvkové organizace Základní škola
T.G.Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice
Přílohy:

- Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013, Příloha k účetní závěrce,
Protokol o schválení účetní závěrky, návrh KO

Usnesení č. 250
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola
T.G.Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2013.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, ZŠ TGM, KO, termín do 24.03.2014
9. Zápis z jednání kulturní komise
Přílohy:

- zápis ze dne 26.02.2014

Usnesení č. 251
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 26. 2. 2014 a
rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města takto:
- Stifterovu pošumavskému železničnímu spolku Vimperk, zastoupeného
Vladislavem Šlégrem, sekretářem správní rady spolku, ve výši 30.000 Kč na
částečnou úhradu nákladů souvisejících s akcí Silvestrovské jízdy zvláštních
vlaků 2014.
- ZUŠ Vimperk, zastoupené Bc. Pavlem Vališem, ředitelem ZUŠ Vimperk, ve výši
10.000 Kč, na částečnou úhradu organizace hudebního festivalu – Hudba
nezná hranice, který se uskuteční ve Vimperku dne 7. 6. 2014.
- 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 4. A.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK - KK, termín do 24.03.2014
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Přílohy:
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poskytnutí

finančního příspěvku
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- žádost Sportovního klubu HC Vimperk ze dne 06.03.2014

Usnesení č. 252
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek z prostředků města Sportovnímu
klubu HC Vimperk na částečnou úhradu nákladů v souvislosti s kvalifikací mužstva
dorostu o celostátní dorosteneckou ligu ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. Vyúčtování příspěvku bude
sportovním klubem zasláno do 31.03.2014.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 31.03.2014
11. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Přílohy:
a) návrh pověření k zastupování ve věci opatrovnictví pro potřeby TŘ
b) návrh smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory –žádost OCH
Vimperk ze dne 12.02.2014 o zastoupení při podpisu smlouvy, potvrzení Nemocnice
Volyně s.r.o ze dne 11.02.2014, záznam ze sociálního šetření ze dne 25.02.2014
c) návrh smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - žádost OCH
Vimperk ze dne 12.02.2014 o zastoupení při podpisu smlouvy, zpráva o zdravotním
stavu ze dne 10.02.2014, záznam ze sociálního šetření ze dne 25.02.2014
Usnesení č. 253
Rada města pověřuje Ladu Třískovou, pracovnici odboru sociálních věcí a
zdravotnictví Městského úřadu Vimperk k výkonu činností, které souvisí se
zastupováním města při výkonu opatrovnictví a jednání před soudem pro potřeby
trestního řízení. Rada města pověřuje starostu vydáním příslušného pověření pro
jmenovanou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, S, termín do 15.03.2014
Usnesení č. 254
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro
seniory za osobu, která není schopna sama jednat a zatím nemá určeného zákonného
zástupce, B.V. t. č. Pravětín 23, Vimperk,v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, § 91, odst. 6 mezi Městským úřadem Vimperk, Steinbrenerova 6
Vimperk, jako klientem a Oblastní charitou Vimperk, Dům klidného stáří, Pravětín 23
Vimperk, jako poskytovatelem dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka
městského úřadu jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, TAJ, termín do 15.03.2014
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Usnesení č. 255
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro
seniory za osobu, která není schopna sama jednat a zatím nemá určeného zákonného
zástupce, V.N. t. č. Pravětín 23, Vimperk, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, § 91, odst. 6 mezi Městským úřadem Vimperk, Steinbrenerova 6
Vimperk, jako klientem a Oblastní charitou Vimperk, Dům klidného stáří, Pravětín 23
Vimperk, jako poskytovatelem dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka
městského úřadu jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: SV, TAJ, termín do 15.03.2014
12. Různé
R1) Pokračování záležitostí odboru investic a údržby
Přílohy:
a) „Vimperk, ulice Hraničářská – rekonstrukce místní komunikace – II. etapa“ – návrh
dodatku č. 1, záznam o předběžné řídící kontrole
b) „Vimperk – výměna vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní, projektová dokumentace –
odloženo na jednání RM 31.03.2014
c) zateplení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk, 2 x nabídka
Usnesení č. 256
Rada města Vimperk rozhodla uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci: „Vimperk,
ulice Hraničářská – rekonstrukce místní komunikace - II. etapa“ mezi městem Vimperk
a Ing. Miroslavem Janouškem, Krátká 1264, 383 01 Prachatice, dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 24.03.2014
Usnesení č. 257
Rada města rozhodla využít nabídku firmy Certigo České Budějovice na zpracování
kompletní agendy potřebné ke zpracování a podání žádosti o dotaci z OPŽP – LX.
výzva pro prioritní osu 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, 3.2.1. Realizace úspor
energie na realizaci projektu „Zateplení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk“, a to
včetně následné administrace a závěrečného vyúčtování projektu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.03.2014
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R2) Souhlas s podáním žádost o pokácení dřevin rostoucích na pozemku
ve vlastnictví města Vimperk – kaple Křesanov
Přílohy:

- žádost města Vimperk včetně příloh, návrh odboru ŽP

Usnesení č. 258
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve
vlastnictví města Vimperk parc č. 957/1 v k.ú. Křesanov dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.12.2014

Zapsala:

Renata Svobodová

Starosta:

Ing. Bohumil Petrášek

Člen rady:

Věra Vávrová

