Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.03.2018
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka Janásková
Mgr. Pavel Dvořák
Zdeněk Ženíšek, tajemník
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Pozemky
3. Bytové záležitosti a nebytové prostory
4. Nabídka spolupořadatelství na akci Řezbářský kurz
5. Záležitosti odboru investic a údržby
6. Žádosti o poskytnutí dotace
7. Odprodej nepotřebného movitého majetku
8. Jmenování – prodloužení mandátu členů dozorčí rady
9. Návrh zadání provedení Zjišťovacího řízení na záměr rozšíření Sportovně-rekreačního
areálu pod zákon č. 100/2001 Sb.
10. Různé

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

RM 12.03.2018
1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 05.03.2018

Usnesení č. 286
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.03.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Pozemky
Přílohy:

- žádost společnosti Junák – český skaut ze dne 05.03.2018 o povolení konání
skautského stanového tábora v pozemcích města v k. ú. Vimperk Na Radosti,
snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 287
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka parcel katastru nemovitostí KN
č. 2451/1 a KN č. 2452/1 v k. ú. Vimperk souhlasí s tím, aby tyto pozemky byly využity
pro skautský stanový tábor v období od 02.07.2018 do 14.07.2018 za předpokladu, že
nedojde k poškození těchto a okolních pozemků a nebude změněn jejich současný stav.
Vydání souhlasu je podmíněno souhlasem orgánů státní správy, především ochrany
přírody a krajiny tj. Správy národního parku Šumava. Souhlas je vydáván spolku Junák
- český skaut, středisko Bílý Albatros Praha, z. s., se sídlem Haškova 629/7, Praha –
Holešovice.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2018
3. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 28.02.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. Luční čp. 499, Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 28.02.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. Pod Pekárnou čp. 591, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 26.02.2018 o prodloužení NS k bytu ul. Luční čp. 500, Vimperk, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 28.02.2018 o schválení dohody o výměně bytu v ul. Luční čp. 500, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 01.03.2018 o souhlas k podnájmu bytu v ul. K. Weise čp. 397, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB – žádost byla zrušena na žádost
f) žádost ze dne 26.02.2018 o souhlas k podnájmu bytu v ul. K Rokli čp. 495, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 05.03.2018 o souhlas k podnájmu bytu v ul. Mírová čp. 431, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 07.03.2018 o přidělení obytné místnosti v ul. Pivovarská čp. 322, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost ze dne 01.03.2018 o pronájem části nemovitosti U Sloupů za účelem zřízení
autocvičiště, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
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Usnesení č. 288
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku
a to na dobu neurčitou s platností od 01.04.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 35,80
Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.03.2018
Usnesení č. 289
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou, čp.
591 ve Vimperku, do 30.03.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.03.2018
Usnesení č. 290
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve
Vimperku do 31.03.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.03.2018
Usnesení č. 291
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 500, ke dni
31.03.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.03.2018
Usnesení č. 292
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici Luční čp. 500, ke dni
31.03.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.03.2018
Usnesení č. 293
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve Vimperku,
2+0, na dobu určitou s platností od 01.04.2018 do 31.03.2019. Nájemné je stanoveno ve
výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.03.2018

strana 3 (celkem 6)

RM 12.03.2018
Usnesení č. 294
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Luční čp. 500 ve Vimperku
s Jiřím Štefanem, na dobu určitou s platností od 01.04.2018 do 31.03.2019. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.03.2018
Usnesení č. 295
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu v ulici K Rokli čp. 495,
Vimperk dle předloženého návrhu mezi nájemcem a podnájemcem a to na dobu určitou
s platností od 15.03.2018 do 28.02.2019 za podmínky dodržení výše nájemného
stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné
další prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.03.2018
Usnesení č. 296
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu v ulici Mírová čp. 431, dle
předloženého návrhu mezi nájemkyní a podnájemkyní a to na dobu určitou s platností
od 15.03.2018 do 28.02.2019 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného
evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další
prodloužení nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.03.2018
Usnesení č. 297
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o ubytování k obytné místnosti v ulici Pivovarská
čp. 322 ve Vimperku a to na dobu určitou s platností od 19.03.2018 do 30.06.2018.
Nájemné je stanoveno ve výši 15 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.03.2018
Usnesení č. 298
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nemovitosti zapsané u KÚ
v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu
vlastnictví č. 10001, tam označené jako:
část manipulační plochy - část parcely KN č. 2522/60 o výměře 4 350 m2 (asfaltová
plocha) za účelem výuky řízení motorových vozidel (jednou až dvakrát v kalendářním
měsíci) vždy po dohodě s pronajímatelem, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou.
Nájemné je stanoveno ve výši 1000 Kč ročně. Výše bezdůvodného obohacení v případě
užívání části nemovitosti bez právního důvodu je stanovena 9 Kč/m2/rok. Ceny jsou
uvedeny bez DPH.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.03.2018
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4. Nabídka spolupořadatelství na akci Řezbářský kurz
Přílohy:

- návrh odboru ŠK

Usnesení č. 299
Rada města rozhodla udělit Radku Smejkalovi spolupořadatelství pro akci „ECHO
Řezbářský kurz“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 27.07.2018
5. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) návrh smlouvy o dílo na stavební práce „MŠ Mírová čp. 442 – vnitřní úprava hospodářské
budovy“, záznam o předběžné řídící kontrole, návrh odboru IÚ
b) návrh příkazní smlouvy o dílo na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi na stavebních akcích "Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1. etapa;
Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová - část 1.; Vimperk, ulice Nad Stadionem - rekonstrukce
komunikace u čp. 355, čp. 356, čp. 357, čp. 360, záznam o předběžné řídící kontrole,
zpráva o hodnocení nabídek, návrh odboru IÚ (cena 96.750 bez DPH a 221.247 bez DPH)
c) návrh příkazní smlouvy o dílo na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi na stavebních akcích „Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová - část 1.;
Vimperk, ulice Nad Stadionem - rekonstrukce komunikace u čp. 355, čp. 356, čp. 357, čp.
360", záznam o předběžné řídící kontrole, návrh odboru IÚ (cena 42.000 Kč bez DPH,
cena 42.000 Kč bez DPH, cena 250.000 Kč bez DPH, cena 90.000 Kč bez DPH)
Kutil – ohlásil střet zájmu
Usnesení č. 300
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební práce „MŠ Mírová čp. 442 vnitřní úpravy hospodářské budovy“ se společností GSI INVEST, Na Hroudě 3317/22
Praha 10, dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.03.2018
Usnesení č. 301
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise
na zakázku malého rozsahu na služby: "Technický dozor stavebníka a koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na stavebních akcích: "Vimperk,
rekonstrukce ulice 1. máje - 1. etapa; Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová - část 1.;
Vimperk, ulice Nad Stadionem - rekonstrukce komunikace u čp. 355, čp. 356, čp. 357,
čp. 360" rozhodla zadat část zakázky: „Technický dozor stavebníka a koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na stavební akci: "Vimperk,
rekonstrukce ulice 1. máje - 1. etapa“ se společností IBR Consulting, s. r. o, Sokolovská
352/215, 190 00 Praha 9. Tato část nabídky byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 21.03.2018

strana 5 (celkem 6)

RM 12.03.2018
Usnesení č. 302
Rada města rozhodla uzavřít příkazní smlouvu, jejímž předmětem je na výkon
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na akci: "Vimperk,
rekonstrukce ulice 1. máje - 1. etapa " mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk
a společností IBR Consulting, s. r. o, Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9, dle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 21.03.2018
Usnesení č. 303
Rada města rozhodla uzavřít příkazní smlouvu, jejímž předmětem je na výkon
technického dozoru stavebníka na akci: "Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa
" mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a společností IBR
Consulting, s. r. o, Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 21.03.2018
Usnesení č. 304
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014
„Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby na technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi na akce: „Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová - část 1.;
Vimperk, ulice Nad Stadionem - rekonstrukce komunikace u čp. 355, čp. 356, čp. 357,
čp. 360“ společnosti GPL-INVEST s. r. o. Kněžskodvorská 2632, 370 04 České
Budějovice.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 21.03.2018
Usnesení č. 305
Rada města rozhodla uzavřít příkazní smlouvu, jejímž předmětem je výkon koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na akci: " Vimperk, rekonstrukce
ulice Mírová - část 1." mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a společností
GPL-INVEST s. r. o. Kněžskodvorská 2632, České Budějovice, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 21.03.2018
Usnesení č. 306
Rada města rozhodla uzavřít příkazní smlouvu, jejímž předmětem je výkon koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na akci: "Vimperk, ulice Nad
Stadionem - rekonstrukce komunikace u čp. 355, čp. 356, čp. 357, čp. 360" mezi městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a společností GPL-INVEST s. r. o. Kněžskodvorská
2632, České Budějovice, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 21.03.2018
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Usnesení č. 307
Rada města rozhodla uzavřít příkazní smlouvu, jejímž předmětem výkon technického
dozoru stavebníka na akci: "Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová - část 1." mezi městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a společností GPL-INVEST s. r. o. Kněžskodvorská
2632, 370 04 České Budějovice, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 21.03.2018
Usnesení č. 308
Rada města rozhodla uzavřít příkazní smlouvu, jejímž předmětem výkon technického
dozoru stavebníka na akci: "Vimperk, ulice Nad Stadionem - rekonstrukce komunikace
u čp. 355, čp. 356, čp. 357, čp. 360" mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a
společností GPL-INVEST s. r. o. Kněžskodvorská 2632, České Budějovice, dle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 21.03.2018
6. Žádosti o poskytnutí dotace
Přílohy:
a) žádost ZUŠ Vimperk ze dne 23.02.2018
b) žádost ČČK ze dne 27.02.2018 čj. MUVPK-KS 7582/18
c) žádost ČČK ze dne 27.02.2018 čj. MUVPK-KS 7579/18
d) žádost spolku BabyBox pro odložené děti – STATIM, z. s. Praha 10 ze dne 26.02.2018
Usnesení č. 309
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 20.000 Kč ZUŠ Vimperk, na
částečnou úhradu nákladů při účasti dechového orchestru na XIX. International Festival
of Musical Bands - Giulianova v Itálii ve dnech 30.05.2018 – 03.06.2018. Dotace bude
poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do
30.08.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 19.03.2018
Usnesení č. 310
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 3.000 Kč Oblastnímu
spolku ČČK Prachatice na úhradu nákladů na pořádání „Dne branné přípravy ve
Vimperku“ v roce 2018. Dotace bude poskytnuta z kapitoly příspěvky rady města. Rada
města požaduje předložit vyúčtování dotace do 15.12.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 19.03.2018
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Usnesení č. 311
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 2.000 Kč Oblastnímu
spolku ČČK Prachatice na částečnou úhradu nákladů na podporu a propagaci
bezpříspěvkového dárcovství krve na Prachaticku. Dotace bude poskytnuta z kapitoly
rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.09.2018. Rada
města souhlasí s použitím znaku města na tiskových a mediálních výstupech tohoto
projektu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 19.03.2018
Usnesení č. 312
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu rady města zapsanému spolku
Babybox pro odložené děti – STATIM. z. s., Pod Oborou 88, Praha 10 - Hájek ve výši
10.000 Kč na pořízení nového babyboxu, který bude instalován v Nemocnici Strakonice.
Rada města požaduje doložit vyúčtování prostředku do 31.05.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor KS, FO, termín do 19.03.2018
7. Odprodej nepotřebného movitého majetku
Přílohy:

- žádost ze dne 08.03.2018

Usnesení č. 313
Rada města souhlasí s odprodejem nepotřebného opotřebeného movitého majetku,
kopírovacího stroje Konica Minolta Bizhub C220, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, termín do 19.03.2018
8. Jmenování – prodloužení mandátu členů dozorčí rady
Přílohy:
a) prodloužení (popřípadě jmenování) mandátu členů DR MěL Vimperk, s. r. o., výpis z OR
MěL Vimperk, s. r. o.
b) prodloužení mandátu členů DR MěSD Vimperk, s. r. o., výpis z OR MěSD Vimperk, s. r.
o., výpis usnesení RM č. 694 a č. 695 ze dne 26.06.2014
Usnesení č. 314
Rada města jako jediný společník společnosti MĚSTSKÉ LESY VIMPERK s. r .o.
prodlužuje v souladu s § 448 odst. (6) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních
společenstvech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění
členství v dozorčí radě společnosti MĚSTSKÉ LESY VIMPERK s. r. o. Ing. Zdeňce
Šartnerové do 25.02.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěL, termín do 19.03.2018
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Usnesení č. 315
Rada města jako jediný společník společnosti MĚSTSKÉ LESY VIMPERK s. r. o. jmenuje
v souladu s § 448 odst. (6) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společenstvech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění člena dozorčí rady
společnosti MĚSTSKÉ LESY VIMPERK s. r. o. Ing. Luďka Velena s platností od
12.03.2018 do 12.03.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěL, termín do 19.03.2018
Usnesení č. 316
Rada města jako jediný společník společnosti Městská správa domů s. r. o. prodlužuje
v souladu s § 448 odst. (6) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společenstvech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění členství v dozorčí radě
společnosti Městská správa domů s. r. o. Ing. Petru Bednarčíkovi do 15.09.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěSD, termín do 19.03.2018
Usnesení č. 317
Rada města jako jediný společník společnosti Městská správa domů s. r. o. prodlužuje
v souladu s § 448 odst. (6) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společenstvech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění členství v dozorčí radě
společnosti Městská správa domů s. r. o. Martině Malíkové do 15.09.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěSD, termín do 19.03.2018
9. Návrh zadání provedení Zjišťovacího řízení na záměr rozšíření Sportovně-rekreačního
areálu podle zákon č. 100/2001 Sb.
Přílohy:

- návrh MVDr. Š. Janáskové

Usnesení č. 318
Rada města schvaluje zadání provedení Zjišťovacího řízení na záměr rozšíření
Sportovně-rekreačního areálu Vodník podle Posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů.
Záměr bude posuzován ve 2 variantách:
1. návrh tras pro běžecké lyžování, prodloužení asfaltové kolečkové dráhy, singletracky
v lese,
2. návrh tras pro běžecké lyžování, prodloužení asfaltové kolečkové dráhy, singletracky
v lese včetně navrhované biatlonové střelnice.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MS, termín do 15.04.2018
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10. Různé
R1) Návrh smlouvy s AK Řezníček & Co. s. r. o.
Přílohy:

- návrh smlouvy o poskytování právních služeb, návrh plné moci, návrh
tajemníka z pověření rady města

Usnesení č. 319
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb mezi advokátní
kanceláří Řezníček & Co. s. r. o. advokátní kancelář U Černé věže 66/3, České
Budějovice a klientem městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk dle předloženého
návrhu včetně udělení plné moci k zastupování města Vimperk ve všech záležitostech
souvisejících s vymáháním pohledávky od společnosti ENVi-PUR s. r. o. Praha 6
Dejvice, Na Vlčovce 13/4.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MS, termín do 30.03.2018
Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Místostarosta:

Lukáš Sýs

Člen rady:

MVDr. Šárka Janásková
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