Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 24.10.2016
Přítomni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří
Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava
Ing. Jan Tůma MPA.
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Cais,

Ing.

Bohumil

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Zápis z jednání kulturní komise
4. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
5. Bytové záležitosti
6. Pozemky
7. Záležitosti odboru investic a údržby
8. Návrh darovací smlouvy se společností Energie AG Teplo Vimperk s. r. o.
9. Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě č. SWF/05/81
10. Různé

Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček).
Program byl schválen.

Petrášek,

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 17.10.2016

Usnesení č. 1053
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 17.10.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starostky
2. Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 1054
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2016 dle předloženého návrhu:
- zvýšení objemu rozpočtu na celkovou částku 215.363 tis. Kč (RO č. 36),
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši 52.000 Kč (RO č. 37).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 26.10.2016
3. Zápis z jednání kulturní komise
Přílohy:

- zápis ze dne 17.10.2016

Usnesení č. 1055
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 17.10.2016 a
rozhodla o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města takto:
• Radě rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické Vimperk,
zastoupené Michaelou Czerwenkovou, zástupkyní třídy, ve výši 5.000 Kč, na
částečnou úhradu nájmu prostor KD „Cihelna“ dne 25.11.2016 v rámci konání
maturitního plesu třídy 4. A.
• Radě rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické Vimperk,
zastoupené Renatou Kučerovou, ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu nájmu
prostor hotelu Zlatá Hvězda Vimperk dne 09.12.2016 v rámci konání maturitního
plesu třídy 8. G.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KK, FO, termín do 10.11.2016

4. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

a) návrh licenční smlouvy OSA
b) návrh smlouvy o výpůjčce jedné místnosti v TIS

Usnesení č. 1056
Rada města rozhodla uzavřít licenční smlouvu mezi městem Vimperk a Ochranným
svazem autorským o veřejném provozování hudebních děl na galavečeru festivalu
NaturVision 2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.11.2016
Usnesení č. 1057
Rada města souhlasí s užíváním jedné místnosti v TIS k případným vernisážím a
výstavám dle stanovených pravidel ve Smlouvě o výpůjčce a pověřuje odbor školství,
kultury a cestovního ruchu provést příslušné úřední úkony.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.11.2016
5. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost ze dne 12.10.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. K. Weise čp. 398 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 03.10.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 499 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 15.09.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou čp. 591 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 27.09.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou čp. 590 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 27.09.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou čp. 591 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 05.09.2016 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 428 Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
g) žádost o souhlas s výměnou bytů mezi Sklářská čp. 129 Vimperk aK Rokli čp.
494Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 12.10.2016 o souhlas k podnájmu části bytu v ul. Luční čp. 499 Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh podnájemní smlouvy, návrh odboru HB
i) zápis z bytové komise ze dne 11.10.2016 v souvislosti s čl. 6 zápisu
j) informace – stížnost obyvatel domu Mírová čp. 434 Vimperk ze dne 21.10.2016 na
nájemníky bytu– bez usnesení
Usnesení č. 1058
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Karla Weise čp. 398
ve Vimperku do 31.10.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016

Usnesení č. 1059
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 499 ve
Vimperku do 31.10.20.17.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016
Usnesení č. 1060
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
591 ve Vimperku do 30.10.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016
Usnesení č. 1061
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
590 ve Vimperku do 28.10.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016
Usnesení č. 1062
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
591 ve Vimperku, do 30.10.2018..
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016
Usnesení č. 1063
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 428, a to na dobu
určitou s platností od 01.11.2016 do 30.04.2017. Nájemné je stanoveno ve výši 35,55
Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016
Usnesení č. 1064
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici Sklářská čp. 129 ve
Vimperku, ke dni 31.10.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016
Usnesení č. 1065
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve
Vimperku ke dni 31.10.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016

Usnesení č. 1066
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Sklářská čp. 129 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 01.11.2016 do 30.06.2017. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,55 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016
Usnesení č. 1067
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 01.11.2016 do 31.10.2017. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,55 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016
Usnesení č. 1068
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k části bytu v ulici Luční čp.
499, Vimperk, dle předloženého návrhu a to na dobu určitou s platností od 01.11.2016
do 31.10.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016
Usnesení č. 1069
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise ze dne 11.10.2016.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016

6. Pozemky
Přílohy:
a) pronájem části pozemku pod plechovou garáží – kopie zveřejněného záměru č. 53/25/16,
žádost ze dne 12.10.2016, snímek mapy se zákresem, vzorová NS, návrh oboru HB
b) návrh smlouvy o zřízení VB – stavba „Vimperk – přeložka kNN, ul. Družstevní“ – e-mailová
žádost společnosti GEFOS inženýring, s. r. o. ze dne 18.10.2016, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
c) návrh smlouvy o zřízení VB – stavba „Vimperk – rek. NN, VN, Pivovarská, etapa 1“ – emailová žádost společnosti GEFOS inženýring, s. r. o. ze dne 19.10.2016, snímek mapy
se zákresem, návrh odboru HB
d) žádost o prodej pozemků v k. ú. Klášterec u Vimperka k domu čp. 23 – žádost ze dne
12.10.2016, vyjádření odborů IÚ a VÚP, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 03.10.2016 o prodej pozemků v k. ú. Vimperk k domu čp. 28, vyjádření
odborů IÚ a VÚP, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
f) prodej pozemku v k. ú. Vimperk, zahrada Zlatá stezka – žádost ze dne 29.09.2016,
snímek mapy se zákresem, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB
g) žádost S ze dne 17.10.2016 o odkoupení pozemku v k. ú. Vimperk, vyjádření odborů IÚ a
VÚP, snímek mapy se zákresem, kopie GP, návrh odboru HB
h) ukončení NS k pozemku v k. ú. Skláře, snímek mapy se zákresem, návrh oboru HB
i) změna NS k pozemkům v k. ú. Skláře – dodatek č. 1, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
Usnesení č. 1070
Rada města rozhodla pronajmout dle předloženého návrhu Vimperk 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. 779/4 o výměře 18 m2, za
účelem umístění plechové garáže. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.11.2016 na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 18 Kč/m2/rok.
Rada města pověřuje starostku města podpisem této nájemní smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016
Usnesení č. 1071
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků rozhodla uzavřít se
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jako stranou oprávněnou, dle předloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného břemene
č. PI-014330040573/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
zemního kabelového vedení NN na částech zatížených nemovitostí v rámci stavby
„Vimperk – přeložka kNN, ul Družstevní“ v pozemcích města Vimperk, parcel KN
č. 890/48, KN č. 890/54 a KN č. 890/71 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk
a k.ú. Boubská na LV č. 10001, podle přiloženého geometrického plánu č. 221-704/2016.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 1.600
Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016

Usnesení č. 1072
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků rozhodla uzavřít se
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jako stranou oprávněnou, dle předloženého návrhu smlouvu o zřízení věcného břemene
č. PI-014330040572/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
zemního kabelového vedení VN a NN, uzemnění a kabelových skříní na částech
zatížených nemovitostí v rámci stavby „Vimperk – rek. NN, VN, Pivovarská, etapa 1“
v pozemcích města Vimperk, parcel KN č. 200, KN č. 203, KN č. 210, KN č. 232, KN
č. 251/1, KN č. 252/1, KN č. 255, KN č. 256, KN č. 257, KN č. 258, KN č. 296, KN č. 1768/1,
KN č. 2629/1 a KN č. 2630 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na
LV č. 10001, podle přiloženého geometrického plánu č. 2374-712/2016. Věcné břemeno
bude zřízeno úplatně za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 20.000 Kč bez DPH.
Rada města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016
Usnesení č. 1073
Rada města rozhodla nakládat s pozemky vedenými jako parcela katastru nemovitostí
KN č. 661/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace a KN č. 654 – ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Klášterec u Vimperka, dle předloženého návrhu ve smyslu prodeje
jejich částí a pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění
záměru prodeje tj. zajištění dělení a ocenění pozemků.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016
Usnesení č. 1074
Rada města rozhodla nakládat s pozemky vedenými jako parcela katastru nemovitostí
KN č. 1153/20 – ostatní plocha, neplodná půda a KN č. 1975/10 – zahrada v k. ú. Vimperk,
dle předloženého návrhu ve smyslu prodeje jejich částí a pověřuje odbor hospodářský
a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru prodeje tj. zajištění dělení a ocenění
pozemků.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016
Usnesení č. 1075
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku vedeného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město
Vimperk, tam označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1603 – zahrada
o výměře 394 m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4020/2016
vypracovaným znalkyní Evou Petschovou dne 15.10.2016 jako cena v místě a čase
obvyklá ve výši 20.740 Kč (52,60 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 nemovitosti ve
výši 500 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného
katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pozemek je
prodáván stávajícímu dlouhodobému nájemci této parcely, který na uvedeném pozemku
má umístěno zařízení a příslušenství této zahrádky.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016

Usnesení č. 1076
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku vedeného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město
Vimperk, tam označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 331 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, její část oddělená dle geometrického plánu č. 2377-264/2016 a nově
vedená jako parc. č. 331/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2, za cenu v místě
a čase obvyklou stanovenou porovnáním již uskutečněných podobných převodů ve
výši 500 Kč (250 Kč/m2). Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to
do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Kupující dále uhradí náklady spojené
s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do
katastru nemovitostí. Pozemek bude prodán vlastníku stavby čp. 622 – bytový dům,
neboť prodávaná část pozemku tvoří s uvedenou stavbou jeden funkční celek.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016
Usnesení č 1077
Rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 40-077/07 k pozemkové
parcele ze dne 26.06.2007 týkající se pronájmu parcely katastru nemovitostí KN č. 572/1
v k. ú. Skláře u Vimperka, , z důvodu prodeje tohoto uvedeného pozemku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016
Usnesení č. 1078
Rada města bere na vědomí ukončení pachtovní smlouvy č. 40-058/05 ze dne 19.02.2015
týkající se pachtu parcel katastru nemovitostí KN č. 21/4, KN č. 21/5, KN č. 21/7, KN
č. 25/2 a KN č. 463/2 v k. ú. Skláře u Vimperka, z důvodu prodeje uvedených pozemků.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016
Usnesení č. 1079
Rada města rozhodla zveřejnit záměr změnit pachtovní smlouvu č. 40-058/05 ze dne
19.02.2015 za účelem zemědělské činnosti (pastva, sečení, sklizeň travních porostů).
Předmětem změny je úprava předmětu nájmu v důsledku provedeného prodeje
některých propachtovaných pozemků KN č. 21/4, KN č. 21/5, KN č. 21/7, KN č. 25/2 a KN
č. 463/2 v k. ú. Skláře u Vimperka a rozšíření předmětu pachtu o nové pozemky KN
č. 28/3 – orná půda o výměře 119 m2, KN č. 31 – orná půda o výměře 4266 m2, KN č. 33/4
– orná půda o výměře 361 m2 a KN č. 33/5 – orná půda o výměře 527 m2 vše v k. ú. Skláře
u Vimperka, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice pro obec Vimperk na LV č. 10001. Pachtovné bude ve výši 0,20 Kč/m2/rok.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.10.2016

7. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) „Územní studie – veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská“ – dopravní
průzkum a průzkum dopravy v klidu, nabídka služeb ze dne 14.10.2016 a 18.10.2016
b) informace – „Vimperk, ulice 1. máje – odstranění stavby p. č. 579/1 p. č. 579/2 a části
stavby p. č. 577 v k. ú. Vimperk“ – bez usnesení
Usnesení č. 1080
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením čl. IV. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady
a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby „Zpracování dopravního průzkumu a průzkumu dopravy v klidu“ na akci
„Územní studie - Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská“ podnikateli
Ing. Květoslavu Syrovému, Sušická 850/28, 160 00 Praha 6 a pověřuje odbor investic a
údržby vystavením objednávky.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.10.2016
8. Návrh darovací smlouvy se společností Energie AG Teplo Vimperk s. r. o.
Přílohy:

- návrh tajemníka

Usnesení č 1081
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi společností Energie AG Teplo
Vimperk s. r. o. 1. máje 637, 385 01 Vimperk a městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385
17 Vimperk, kterým výše uvedená společnost poskytuje městu Vimperk finanční
prostředky ve výši 11.352 Kč na pořízení 8 ks dávek vakcíny proti žloutence pro
strážníky Městské policie Vimperk dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, MěP, termín do 31.10.2016
9. Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě č. SWF/05/81
Přílohy:

- návrh dodatku se společností VERA spol. s r. o. Praha 6, návrh tajemníka

Usnesení č. 1082
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě číslo SWF/05/81 mezi společností
VERA spol. s r. o. Praha 6 – Vokovice, Lužná 2 a městem Vimperk, Steinbrenerova 6 o
rozšíření 10 ks licencí softwarového produktu GENERO dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hudeček). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.10.2016

10. Různé
R1) Pověření k zastupování u soudního jednání ve věci opatrovnictví
Přílohy:

- návrh odboru SV, kopie předvolání od Okresního soudu v Prachaticích

Usnesení č. 1083
Rada města pověřuje Annu Chytrovou, DiS, pracovnici odboru sociálních věcí a
zdravotnictví Městského úřadu Vimperk k výkonu činností, které souvisí se
zastupováním města při jednání před soudem ve věci návrhu na změnu opatrovníka
v opatrovnické věci J.V.. Rada města pověřuje starostku města vydáním příslušného
pověření pro jmenovanou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 31.10.2016

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starostka:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Jiří Cais

