Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 08.06.2015
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav
Hlava
Ing. Bohumil Petrášek
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Tisk kalendáře Vimperk 2016
3. Pozemky
4. Bytové záležitosti
5. Nebytové prostory
6. Záležitosti odboru investic a údržby
7. Různé

Hlasování o programu: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava).
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 01.06.2015

Usnesení č. 604
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.06.2015.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky
2. Tisk kalendáře Vimperk 2016
Přílohy:

- návrh odboru ŠK

Usnesení č. 605
Rada města rozhodla zadat zakázku „Tisk kalendáře Vimperk 2016“ tiskárně Tiskárna
Černý s. r. o. Černá v Pošumaví a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu
vystavením příslušné objednávky.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 12.06.2015

3. Pozemky
Přílohy:
a) prodej pozemků pod přístupovou cestou k domu čp. 624 v ul. Podzámčí – návrh
smlouvy o smlouvě budoucí kupní, snímek mapy se zákresem, kopie znaleckého
posudku, návrh odboru HB na zveřejnění záměru
b) propachtování zemědělských pozemků v k. ú. Výškovice – snímek mapy
se zákresem, kopie zveřejněného záměru č. 37/15/2015, nabídka společnosti
Farma ToKu s.r.o. Stachy ze dne 05.06.2015, nabídka J. Běleckého ze dne
05.06.2015, návrh pachtovní smlouvy, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 01.06.2015 o převod NS, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
d) užívání pozemků v areálu U Sloupů, změna NS – žádost ze dne 22.04.2015,
07.05.2015, 26.05.2015, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB –
odloženo na jednání RM 15.06.2015
e) změna stavby ZTV v lokalitě Za Vrchem, návrh dodatku ke smlouvě o smlouvě
budoucí o zřízení VB – žádost ze dne 27.05.2015, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
f) návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB na stavbu „STL plynovod, STL
přípojky plynu“ – žádost společnosti E.ON ČR, s.r.o. ze dne 02.06.2015, snímek
mapy se zákresem, návrh odboru HB
g) pronájem části pozemku v k.ú. Vimperk – kopie zveřejněného záměru
č. 20/11/2015, žádost ze dne 03.06.2015, návrh pachtovní smlouvy, návrh
odboru HB

Usnesení č. 606
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnickém č. 10001
pro město Vimperk, tam vedených jako parcely katastru nemovitostí KN č.
322/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 62 m2, KN č. 322/11 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2, KN č. 324/2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, KN č. 1776/3, její část oddělená
geometrickým plánem č. 2053-26/2011 a nově označená jako parc. č. 1776/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2, KN č. 1777/6, její část
oddělená geometrickým plánem č. 2053-126/2011 a nově označená jako parc. č.
1777/21 o výměře 64 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem č. 3803/2015 ve výši 12.900 Kč (60 Kč/m2). Kupní cena
bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení
s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady
vynaložené prodávajícím na ocenění pozemků ve výši 800 Kč. Kupující dále
uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního
pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pozemky budou
prodány vlastníku rodinného domu čp. 624 jako přístupová cesta k uvedené
stavbě. Součástí kupní smlouvy bude dále zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrských sítí v převáděných pozemcích ve prospěch města
Vimperk. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně z důvodu, že tato skutečnost
byla zohledněna ve stanovené kupní ceně.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.06.2015

Usnesení č. 607
Rada města rozhodla propachtovat dle předloženého návrhu společnosti
Farma ToKu, s. r. o., se sídlem Jaroškov 5 Stachy, pozemky zapsané u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrálním území Výškovice u
Vimperka, na LV č. 10001 pro město Vimperk, označené jako parcely katastru
nemovitostí KN č. 656/9 – orná půda o výměře 853 m2, KN č. 656/10 – orná půda
o výměře 380 m2 a KN č. 662 – orná půda o výměře 4798 m2, za účelem
zemědělské činnosti tj. sklízení travních porostů. Pachtovní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou od 15.06.2015 s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Pachtovné bude na základě nejvyšší podané nabídky na zveřejněný záměr č.
37/15/2015 ve výši 0,60Kč/m2/rok. Rada města dále požaduje úhradu
bezdůvodného obohacení ve výši obvyklého nájemného za bezesmluvní
užívání těchto pozemků ve výši 0,10 Kč/m2/rok za období 2012 – 2014 tj. celkem
1.809 Kč. Rada města pověřuje starostku města podpisem této pachtovní
smlouvy.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2015

Usnesení č. 608
Rada města bere na vědomí ukončení pronájmu pozemků KN č. 701 – trvalý
travní porost o výměře 7168 m2, KN č. 408/2 - trvalý travní porost o výměře 536
m2 a KN č. 409/1 - trvalý travní porost o výměře 3710 m2 v k. ú. Výškovice u
Vimperka dle uzavřené nájemní smlouvy č. 40-098/09 k pozemkové parcele ze
dne 16.02.2009, využívaných k zemědělské činnosti, z důvodu úmrtí nájemce.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2015

Usnesení č. 609
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu (uzavření pachtovní smlouvy)
pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú.
Výškovice u Vimperka, na LV č. 10001 pro město Vimperk, označených jako
parcely katastru nemovitostí KN č. 701 – trvalý travní porost o výměře 7168 m2,
KN č. 408/2 - trvalý travní porost o výměře 536 m2 a KN č. 409/1 - trvalý travní
porost o výměře 3710 m2, za účelem zemědělské činnosti tj. sklízení travních
porostů. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.07.2015
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 0,10 Kč/m2/rok.
Smlouva bude uzavřena s dlouhodobým uživatelem těchto pozemků. Jedná se
o přepis nájemce z důvodu úmrtí.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2015

Usnesení č. 610
Rada města v zastoupení vlastníka pozemku KN č. 1979/1 v k.ú. Vimperk
souhlasí se změnou řešení stavby „Komunikace a inž. sítě Vimperk III – lokalita
Za Vrchem“ na části uvedeného pozemku v rozsahu dle předložené
dokumentace pro změnu územního řízení zpracované společností
PROJEKTSTAV s. r. o. v červenci 2014. Souhlas je vydáván investoru stavby.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2015

Usnesení č. 611
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu dodatek č. 1 ke smlouvě
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřené
dne 02.12.2011, jehož předmětem je změna řešení stavby „Komunikace a inž.
sítě Vimperk III – lokalita Za Vrchem“ na části parcely města Vimperk KN č.
1979/1 v k. ú. Vimperk, podle přiloženého snímku katastrální mapy. Rada města
pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2015

Usnesení č. 612

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 služebnosti inženýrské sítě, spočívajícího
v umístění plynárenského vedení (plynovodu, přípojek) v rámci stavby “STL Plynovod,
STL přípojky plynu“ 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, jako parcely katastru
nemovitostí KN č. 26, KN č. 160, KN č. 132 a KN č. 127, podle přiloženého snímku
katastrální mapy. Podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné břemeno bude zřízeno
úplatně za smluvní jednorázovou cenu ve výši 1.900 Kč bez DPH. Rada města pověřuje
starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2015

Usnesení č. 613
Rada města rozhodla propachtovat dle předloženého návrhu, 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. 1051/1 –
zahrada o výměře 78 m2, za účelem zahrádkaření. Pachtovní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou od 10.06.2015 s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Pachtovné bude ve výši 2 Kč/m2/rok. Rada města pověřuje starostku města
podpisem této pachtovní smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2015

4. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost ze dne 29.05.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou čp. 592
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 27.05.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 496 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 13.05.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Pražská čp. 181
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 06.05.2015o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 430 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 11.05.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 430 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 12.05.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. K. Weise čp. 396
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 12.05.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 499 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 12.05.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 500 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost ze dne 21.05.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 435 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB

Usnesení č. 614
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
592 ve Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 30.06.2015 do 29.06.2017.
Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 42,70 Kč/m2.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2015

Usnesení č. 615
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 496
ve Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 08.06.2015 do 31.05.2016.
Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m2.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2015

Usnesení č. 616
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pražská
čp. 181 ve Vimperku, do 30.06.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2015

Usnesení č. 617
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 430
ve Vimperku a to na dobu určitou s platností od 01.07.2015 do 30.06.2016.
Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m2.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2015

Usnesení č. 618
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová
čp. 430 ve Vimperku , do 30.06.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2015

Usnesení č. 619
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Karla
Weise čp. 396 ve Vimperku do 30.06.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2015

Usnesení č. 620
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 499
ve Vimperku, a to na dobu neurčitou s platností od 01.07.2015. Měsíční
nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m2.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2015

Usnesení č. 621
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp.
500 ve Vimperku do 30.06.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2015

Usnesení č. 622
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová
čp. 435 ve Vimperku, do 30.06.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2015

5. Nebytové prostory
Přílohy:
a) ukončení zveřejnění záměru č. 35/14/2015, žádost, zápis z oterívání obálek,
návrh odboru HB
b) ukončení zveřejnění záměru č. 36/14/2015, žádost společnosti Gaudeta.cz, zápis
z otevírání obálek, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 28.04.2015 o pronájem garáže U Sloupů, vyjádření MěSD, foto,
návrh odboru HB
Usnesení č. 623
Rada města rozhodla pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 74 v ulici 1.
máje ve Vimperku č. 320 o celkové výměře 33,30 m2 v 1. NP, za účelem zřízení
skladu. Nájemné je stanoveno ve výši 519,95 Kč/ m2/rok (bez DPH). Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
s platností od 15.06.2015. Provoz bude zahájen nejpozději od 01.07.2015
Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2015

Usnesení č. 624
Rada města rozhodla pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 74 v ulici 1.
máje ve Vimperku č. 308 o celkové výměře 34,78 m2 v 2. NP společnosti
Gaudeta.cz s. r. o., Boubská čp. 10, za účelem zřízení kanceláře účetnictví.
Nájemné je stanoveno u prostor reprezentativních ve výši 649,95 Kč/m2/rok
(bez DPH), u prostor skladových 519,95 Kč/m2/rok (bez DPH), u prostor
ostatních ve výši 259,98 Kč/m2/rok (bez DPH). Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 15.06.2015.
Provoz bude zahájen ihned. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí
nájemce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2015

Usnesení č. 625
Rada města rozhodla prozatím nepronajímat nemovitost - část budovy
postavené na st. parcele KN č. 2522/45 v k. ú. Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2015

6. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) zakázka „Vimperk, zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích,
osvětlení přechodu pro chodce ulice Nad Stadionem“ – návrh smlouvy o
poskytnutí dotace (200.000 Kč)
b) VŘ – obnova části městského opevnění – proběhlo otevírání obálek – bude
projednáno na zasedání RM 15.06.2015
Usnesení č. 626
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, jejímž předmětem je
akce „Vimperk, zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích,
osvětlení přechodu pro chodce ulice Nad Stadionem“ mezi městem Vimperk a
Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 17.06.2015

7. Různé

R1) Informace - RM byla seznámena s materiály, které budou projednávány na zasedání
ZM dne 29.06.2015 (odbor HB, odbor IÚ, FO, odbor ŽP, tajemník)
R2) Návrh smlouvy o poskytování reklamní činnosti
Přílohy:

- návrh smlouvy se společností DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.,
návrh S

Usnesení č. 627

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování reklamní činnosti se
společností, DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s., a poskytovatelem
městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím
podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 10.06.2015
R3) Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku

Přílohy:
a) žádost Nadačního fondu Gaudeamus Cheb ze dne 18.02.2015
b) žádost Svazu tělesně postižených v České republice ze dne 06.05.2015
c) žádost Rady rodičů při ZŠ TGM Vimperk ze dne 12.05.2015
d) žádost Rady rodičů při ZŠ TGM Vimperk ze dne 13.05.2015
e) žádost Rady rodičů při ZŠ TGM Vimperk ze dne 19.05.2015
f) žádost ZŠ Smetanova 405 Vimperk, ze dne 12.05.2015
g) žádost České unie sportu ze dne 27.05.2015 – odloženo na jednání RM 15.06.2015
Usnesení č. 628
Rada města rozhodla poskytnout individální dotaci ve výši 2.000 Kč nadačnímu fondu
Gaudeamus při Gymnáziu Cheb, na částečnou úhradu nákupu věcných cen
pro dějepisnou soutěž studentů gymnázií ČR a SR. Dotace bude poskytnuta
z finančních prostředků rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace
do 31.12.2015.
Pro 3, proti 1 (Hudeček), zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 12.06.2015
Usnesení č. 629
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 2.500 Kč Svazu tělesně
postižených v ČR, z. s., MO Mírová čp. 433, na částečnou úhradu nákladů při pořádání
bowlingového turnaje tří organizací STP – Vimperk, Prachatice, Volary, který
se uskuteční dne 19.08.2015 ve Vimperku. Dotace bude poskytnuta z finanbčních
prostředků rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace
do 30.09.2015.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 12.06.2015

Usnesení č. 630
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 3.000 Kč Radě rodičů
při ZŠ TGM Vimperk na částečnou úhradu nákladů na účast ve finále turnaje hokejbalu
proti drogám, které se konalo ve Světlé nad Sázavou dne 20.05.2015. Dotace bude
poskytnuta z finančních prostředků rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování dotace do 30.06.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 12.06.2015
Usnesení č. 631
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 2.000 Kč Radě rodičů
při ZŠ TGM Vimperk na částečnou úhradu nákladů na účast v krajském kole
postupové soutěže OVOV – sportovní atletický víceboj, účast 10 žáků, v Táboře, které
se konalo dne 28.05.2015. Dotace bude poskytnuta z finančních prostředků rady
města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.06.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 12.06.2015
Usnesení č. 632
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 2.000 Kč Radě rodičů
při ZŠ TGM Vimperk na částečnou úhradu nákladů na účast v krajském kole Poháru
rozhlasu v Táboře, které se konalo dne 19.05.2015. Dotace bude poskytnuta
z finančních prostředků rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace
do 30.06.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 12.06.2015
Usnesení č. 633
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 1.700 Kč ZŠ Vimperk,
Smetanova 405, na úhradu nákladů na účast v krajském kole starších žáků
v basketbalu v Písku, které se konalo dne 31.03.2015. Dotace bude poskytnuta
z finančních prostředků rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace
do 30.06.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 12.06.2015
Usnesení č. 634
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 1.700 Kč ZŠ Vimperk,
Smetanova 405, na úhradu nákladů na účast v krajském kole mladších žáků
v basketbalu v Písku, které se konalo dne 14.04.2015. Dotace bude poskytnuta
z finančních prostředků rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace
do 30.06.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 12.06.2015

Usnesení č. 635
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 2.000 Kč ZŠ Vimperk,
Smetanova 405, na úhradu nákladů na účast v krajském kole v halové kopané
v Kunžaku, které se konalo dne 21.04.2015. Dotace bude poskytnuta z finančních
prostředků rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace
do 30.06.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 12.06.2015
Usnesení č. 636
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 6.000 Kč ZUŠ Vimperk,
Nerudova 367, na úhradu nákladů startovného pro Jakuba Kohouta, Františka
Jungvirta, Filipa Hrdličku a Terezu Zámečníkovou v ústředním kole soutěže ZUŠ
ve hře na dechové nástroje, které se konalo v Liberci ve dnech 22.05.2015 –
23.05.2015. Dotace bude poskytnuta z finančních příspěvků rady města. Rada města
požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.09.2015.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 12.06.2015
R4) Informace – bez usnesení
- 13.06.2015 – volby Osadního výboru Hrabice
- 13.06.2015 – dětský den u Šumavouse
Zapsala:
Starostka:
Člen rady:

Bc. Renata Samohejlová
Ing. Jaroslava Martanová
Ing. Jiří Cais

