Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 11.01.2016
Přítomni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří
Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Chvostová, referentka odboru HB
Ing. Jana Králová, vedoucí FO

Cais,

Ing.

Bohumil

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení
Záležitosti odboru investic a údržby
Záležitosti odboru životního prostředí
Pozemky
Bytové záležitosti
Záležitosti odboru investic a údržby
Zveřejňování zápisů ze zasedání komisí RM na webových stránkách
Různé

Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 30.12.2015

Usnesení č. 1
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2015.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky
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Petrášek,

2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) prodloužení účinnosti dohody o užívání majetku – žádost ze dne
15.12.2015, kopie dohody ze dne 03.02.2006, kopie smlouvy ze dne
19.12.2008, výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 07.12.2015,
přehled nájmu za 2. pololetí 2015 – odloženo na jednání RM 18.01.2016
b) žádost ze dne 09.12.2015 o zřízení veřejného osvětlení v ul. Pasovská,
kopie KM

Usnesení č. 2
Rada města pověřuje odbor investic a údržby variantním řešením realizace veřejného
osvětlení v ul. Pasovská čp. 109.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.01.2016

3. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:

a) „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Vimperk
s platností od 01.01.2017 do 31.12.2026“ – rozhodnutí o vyloučení uchazeče
z účasti v zadávacím řízení – Plzeňský lesprojekt, a.s. Plzeň, rozhodnutí o
vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení – SILVA PROJEKT, s.r.o.
Kroměříž, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, zpráva o posouzení a
hodnocení nabídek, návrh smlouvy o dílo, záznam o předběžné řídící kontrole
b) souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve
vlastnictví města Vimperk, žádost s přílohami – park, alej nad nemocnicí, staré
sídliště
c) souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve
vlastnictví města Vimperk, žádost s přílohami – ul. Rűckerova
d) souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve
vlastnictví města Vimperk, žádost ze dne 18.11.2015 s přílohami – ul.
Čelakovského čp. 349
e) souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve
vlastnictví města Vimperk, žádost ze dne 22.01.2015 s přílohami – Hrabice
f) souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve
vlastnictví města Vimperk, žádost s přílohami – ul. Zahradní, zahrádky Mírová
ul., ul. Brantlova

Usnesení č. 3
Rada města rozhodla o vyloučení z účasti v zadávacím řízení v souladu se zákonem
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách uchazeče Plzeňský lesprojekt, a. s., náměstí
Generála Píky 8, 326 00 Plzeň, na akci "Zpracování lesních hospodářských osnov pro
zařizovací obvod Vimperk s platností od 01.01.2017 do 31.12.2026" dle předloženého
návrhu z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 08.02.2016
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Usnesení č. 4
Rada města rozhodla o vyloučení z účasti v zadávacím řízení v souladu se zákonem
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách uchazeče SILVA PROJEKT, s. r. o., Kotojedská
1044/27, 767 01 Kroměříž, na akci "Zpracování lesních hospodářských osnov pro
zařizovací obvod Vimperk s platností od 01.01.2017 do 31.12.2026" dle předloženého
návrhu z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 08.02.2016
Usnesení č. 5
Rada města schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila
hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zpracování lesních
hospodářských osnov pro zařizovací obvod Vimperk s platností od 01.01.2017 do
31.12.2026“ a rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči LesInfo CZ,
a. s. Rudolfovská 270/84 České Budějovice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nejvhodnější.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 08.02.2016
Usnesení č. 6
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na službu
"Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Vimperk s platností
od 01.01.2017 do 31.12.2026" mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
a firmou LesInfo CZ, a. s., Rudolfovská 270/84, 370 01 České Budějovice dle
předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 08.02.2016
Usnesení č. 7
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích
ve vlastnictví města Vimperk pozemcích parc. č. 923/1, parc. č. 2629/1 a parc. č.
1831/5, vše k. ú. Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku jejím
podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.03.2016
Usnesení č. 8
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřeviny rostoucí na pozemku ve
vlastnictví města Vimperk parc. č. 1072/1 v k. ú. Vimperk, dle předloženého návrhu a
pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.03.2016
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Usnesení č. 9
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřeviny rostoucí na pozemku ve
vlastnictví města Vimperk parc. č. 718/5 k. ú. Vimperk, dle předloženého návrhu a
pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.03.2016
Usnesení č. 10
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřeviny rostoucí na pozemku ve
vlastnictví města Vimperk parc. č. 59/1, k. ú. Hrabice, dle předloženého návrhu a
pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.03.2016
Usnesení č. 11
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřeviny rostoucí na pozemcích ve
vlastnictví města Vimperk parc. č. 1852/1, parc. č. 1713/2 a parc. č. 232 vše v k. ú.
Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 31.03.2016

4. Pozemky
Přílohy:

a) žádost o připojení zahrádek v ulici Mírová na vodovodní řad – souhlas
s umístěním vodovodní přípojky – žádost J. Jiříka ze dne 13.11.2015, snímek
mapy se zákresem, vyjádření spol. ČEVAK, a. s.
b) žádost společnosti ENERGIE AG Teplo s. r. o. Vimperk ze dne 18.12.2015
o provedení výměny teplovodu v ulicích Luční a K Rokli ve Vimperku, snímek
mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 22.12.2015 o provedení drobné směny pozemků v k. ú.
Vimperk, ulice Výhledy, vyjádření odborů ŽP, IÚ a VÚP, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
d) návrh na změnu územního plánu – změna funkčního využití pozemků
města Vimperk – snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
e) výzva SPÚ ze dne 05.10.2015 k uzavření NS a zaplacení úhrady za
užívání, návrh dohody, sdělení SPÚ ze dne 24.11.2015, emailové vyjádření
právního zástupce města ze dne 06.01.2015, návrh odboru HB – odloženo na
jednání RM 25.01.2016
f) souhlas se stavbou „Vimperk – kabel NN rokle, p. Pinkava“ – žádost
společnosti Elektroinvest Strakonice, s. r. o. ze dne 06.01.2015, návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
g) prodej pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Pod Hrabicemi – zveřejnění
záměru, snímek mapy se zákresem, návrh na zveřejnění záměru, návrh
odboru HB
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h) žaloba na město Vimperk o určení vlastnického práva podaná
Římskokatolickou farností Vimperk ze dne 06.01.2016 – usnesení Okresního
soudu v Prachaticích, výpis z litu vlastnictví, snímky mapy se zákresem, návrh
odboru HB
Usnesení č. 12
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků KN č. 1849/1, KN
č. 1851/1, KN č. 1852/4 a KN č. 1853 vše v k.ú. Vimperk souhlasí dle předloženého
návrhu s vybudováním vodovodní přípojky k pronajatým zahrádkám v lokalitě ulice
Mírová (parcela KN č. 1849/1) za předpokladu, že po dokončení výkopových prací
budou pozemky města uvedeny do původního stavu, umístění nové vodovodní
přípojky bude odsouhlaseno odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk
a správcem vodovodní a kanalizační sítě města společností ČEVAK, a. s. a po
kolaudaci přípojky bude tato převedena bezúplatně do majetku města. Souhlas je
vydáván investoru stavby, nájemcům pozemku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2016
Usnesení č. 13
Rada města v zastoupení vlastníka pozemků v ulici Luční a K Rokli ve Vimperku tj.
parcel katastru nemovitostí KN č. 1842/108, KN č. 1842/109, KN č. 1842/110, KN
č. 1842/111, KN č. 1842/113, KN č. 1842/117, KN č. 2688, KN č. 2690, KN č. 2691, KN
č. 2692, KN č. 2695, KN č. 2696 a KN č. 2697 v k. ú. Vimperk souhlasí se záměrem
společnosti Energie AG Teplo Vimperk, s. r. o. realizovat na těchto pozemcích stavbu
označenou jako „Oprava teplovodu v ulicích Luční a K Rokli ve Vimperku“ a ukládá
odboru hospodářskému a bytovému MěÚ Vimperk připravit návrh budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene se zapracováním podmínek města dle vyjádření odboru IÚ,
ŽP a MěSD, s. r. o.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2016
Usnesení č. 14
Rada města rozhodla nakládat s částí parcely katastru nemovitostí KN č. 1725/1 –
trvalý travní porost v k. ú. Vimperk, dle předloženého návrhu ve smyslu její směny za
část parcely KN č. 1724 – ostatní plocha, neplodná půda a pověřuje odbor
hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru této směny tj.
zajištění geodetického oddělení a ocenění pozemků.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2016
Usnesení č. 15
Rada města v zastoupení vlastníka pozemků KN č. 2046/5 v k. ú. Vimperk souhlasí se
změnou stávajícího zařazení části této parcely dle platného územního plánu Vimperk
z plochy veřejného prostranství VP 46 s novým zařazením celého pozemku do plochy
smíšené obytné SO 45 a u pozemků KN č. 2640/5 a KN č. 819/4 v k. ú. Vimperk
souhlasí se změnou stávajícího zařazení těchto parcel dle platného územního plánu
Vimperk z plochy veřejného prostranství s novým zařazením celého pozemku KN č.
2640/5 a části KN č. 819/4 do plochy občanské vybavenosti. Tato změna bude
zařazena a projednána v rámci připravované změny č. 1. územního plánu Vimperk.
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Rada města pověřuje odbor hospodářský a bytový zpracováním a předložením této
připomínky pořizovateli územního plánu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2016
Usnesení č. 16
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. 1030029121/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
v rámci stavby „Vimperk-kabel NN rokle, p. Pinkava“ v pozemku ve vlastnictví města
Vimperk zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001,
vedeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 770/1, podle přiloženého snímku
katastrální mapy a to za předpokladu, že po dokončení stavby bude pozemek města
uveden do původního stavu a budou dodrženy veškeré podmínky stanovené městem
Vimperk, které budou nedílnou součástí smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy je, že
věcné břemeno bude zřízeno úplatně za smluvní jednorázovou cenu ve výši 10.000 Kč
bez DPH. Rada města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2016
Usnesení č. 17
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků vedených
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Hrabice, na listu vlastnictví č. 10001
pro město Vimperk, tam označených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 453/9 –
trvalý travní porost 1093 m2, KN č. 453/10 – trvalý travní porost 1129 m2, KN č. 453/11 –
trvalý travní porost 1305 m2, KN č. 453/18 – trvalý travní porost 1137 m2, KN č. 453/19 –
trvalý travní porost 1179 m2 a KN č. 453/20 – trvalý travní porost 1384 m2 za
stanovených podmínek dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2016
Usnesení č. 18
Rada města bere na vědomí sdělení Okresního soudu v Prachaticích, že na město
Vimperk byla podána dne 23.12.2015 ze strany Římskokatolické farnosti Vimperk
žaloba na určení vlastnického práva k pozemkům KN č. 1924, KN č. 1920, KN č. 1925,
KN č. 1923, KN č. 1922, KN č. 1921, KN č. 1915/1, KN č. 1898/3, KN č. 1842/58, KN
č. 2128, KN č. 1807/7, KN č. 459/1 a KN č. 460 v k. ú. Vimperk v současné době
v majetku města. Tento materiál bude také předložen zastupitelstvu města na jeho
nejbližším zasedání.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.01.2016
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5. Bytové záležitosti
Přílohy:

a) návrh na uzavření NS k bytové jednotce v ul. Pod Pekárnou čp. 590
Vimperk, vyhodnocení výše příjmů domácnosti, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 29.10.2015 o prodloužení NS k bytuv ul. Mírová čp. 410
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 14.12.2015 o prodloužení NS k bytu č. v ul. Pod Pekárnou
čp. 592 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 02.12.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Sklářská čp. 399
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 21.12.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. Čelakovského čp.
404 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 21.12.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 494
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 30.12.2015 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 495
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 30.12.2015 o uzavření podnájemní smlouvy k části bytuv ul.
K. Weise čp. 393 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh podnájemní smlouvy, návrh
odboru HB

Usnesení č. 19
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp. 590 ve
Vimperku, 2+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s platností od
18.01.2016 do 17.01.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 40 Kč/m2/měsíc s následnou
valorizací.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.01.2016
Usnesení č. 20
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 410 ve
Vimperku, do 31.01.2017.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.01.2016
Usnesení č. 21
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
592 ve Vimperku do 28.02.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.01.2016
Usnesení č. 22
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Sklářská čp. 399
ve Vimperku do 31.01.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.01.2016
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Usnesení č. 23
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Čelakovského čp.
404 ve Vimperku do 31.01.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.01.2016
Usnesení č. 24
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 15.01.2016 do 31.01.2017. Měsíční
nájemné je stanoveno ve výši 35,44 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.01.2016
Usnesení č. 25
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve
Vimperku a to na dobu určitou s platností od 15.01.2016 do 30.06.2016. Měsíční
nájemné je stanoveno ve výši 35,44 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Cais). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.01.2016
Usnesení č. 26
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k části bytu v ulici Karla Weise
čp. 393, Vimperk, dle předloženého návrhu a to na dobu určitou s platností od
01.02.2016 do 31.12.2016.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.01.2016

6. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

- veřejná zakázky „Výkon funkce technického dozoru investora a koordinátora
BOZP – Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny“ –
výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace,
návrh příkazní smlouvy na TDI, návrh příkazní smlouvy na KOO BOZP

Usnesení č. 27
Rada města bere na vědomí znění výzvy k podání nabídky, zadávací dokumentace,
kvalifikační dokumentace, návrhu příkazní smlouvy na TDI a příkazní smlouvy na KOO
BOZP dle předloženého návrhu a možnost zapracování připomínek poskytovatele
dotace k základním údajům zadávací dokumentace a souvisejícím dokumentům.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 18.01.2016
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Usnesení č. 28
Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním
řízení podle § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby „Výkon funkce
technického dozoru investora a koordinátora BOZP - Okružní křižovatka na silnici
II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 18.01.2016
Usnesení č. 29
Rada města jmenuje hodnotící komisi pověřenou všemi úkony souvisejícími s
otevíráním obálek, posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek
v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Výkon funkce
technického dozoru investora a koordinátora BOZP - Okružní křižovatka na silnici
II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny“ v tomto složení:
členové / náhradníci:
1.
Ing. Jaromír Slíva, MBA, náměstek hejtmana
Ing. Václav Valhoda, člen rady kraje
2.
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
JUDr. Tomeš Vytiska, člen rady kraje
3.
Ing. Jiří Klása, vedoucí ODSH KÚ
Jaroslav Mrázek, odd. pro územní samospr. a státní správu v dopravě ODSH KÚ
4.
Ing. Antonín Šumavský, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, vedoucí OTPS
5.
Ing. Jitka Liláková, odd. realizace investic a přípravy projektů OREG KÚ
Bc. Alena Frdlíková, ved. odd. realizace investic a přípravy projektů OREG KÚ
6.
Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod Prachatice - ředitel
Bc. Martin Grožaj, SÚS JčK, závod Prachatice - vedoucí TSÚ
7.
Ing. Jiří Cais, místostarosta, Město Vimperk
Ing. Bohumil Petrášek, člen zastupitelstva města Vimperk
8.
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru investic a údržby, Městský úřad Vimperk
Josef Mistr, referent odboru investic a údržby, Městský úřad Vimperk
Na zasedání komise bude přizván jako pozorovatel zástupce poskytovatele dotace
(Centrum pro regionální rozvoj České republiky).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 18.01.2016
7. Zveřejňování zápisů ze zasedání komisí RM na webových stránkách
Přílohy:

- návrh tajemníka

Usnesení č. 30
Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ, aby všechny projednané zápisy ze zasedání
komisí byly zveřejňovány na webových stránkách města. Zápisy bez osobních údajů
a dalších zákonem chráněných údajů kromě zápisů bytové komise a komise sociálně
právní ochrany dětí budou zveřejňovány na webových stránkách města do 10
pracovních dnů po ověření zápisu od zasedání rady města po dobu 1 roku. Zápisy
ze zasedání, které byly projednány v roce 2015, budou zveřejněny po dobu 1 roku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ ve spolupráci s předsedy komisí, termín do 15.01.2016
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8. Různé
R1) Informace – Přehled uzavřených mimopracovních dohod za IV. čtvrtletí 2015 – bez
usnesení
R2) Informace o předkládaných materiálech k projednání ZM 25.01.2016 (odbor VÚP,
FO, odbor HB, tajemník ) – bez usnesení
R3) Žádost o dotaci z JčK v rámci podpory sportu
Přílohy:

- emailová žádost MěSl Vimperk, s. r. o.

Usnesení č. 31
Rada města souhlasí s rekonstrukcí a vybavením šaten sportovců v objektu Zimního
stadionu Vimperk, jehož je město Vimperk vlastníkem a podporuje projekt nájemce
tohoto objektu tj. Městských služeb Vimperk, s. r. o.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, MěSl, termín do 18.01.2016

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starostka:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Jiří Cais
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