Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.03.2018
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Schválení účetní závěrky za rok 2017 příspěvkových organizací
3. Záležitosti odboru investic a údržby
4. Pozemky
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
6. Žádost o schválení prodeje a nákupu pistolí pro Městskou policii Vimperk
7. Různé

Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.

RM 19.03.2018
1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 12.03.2018

Usnesení č. 320
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 12.03.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Schválení účetní závěrky za rok 2017 příspěvkových organizací
Přílohy:
a) příspěvková organizace ZŠ Smetanova – rozvaha a výkaz zisků a ztrát ke dni 31.12.2017
vč. přílohy, přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu, komentář k výkazu zisku a
ztráty, návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017, protokol o schválení účetní
závěrky
b) příspěvková organizace ZŠ TGM Vimperk - rozvaha a výkaz zisků a ztrát ke dni
31.12.2017 vč. přílohy, přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu, komentář k výkazu
zisku a ztráty, návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017, protokol o schválení
účetní závěrky
c) příspěvková organizace MŠ 1. máje - rozvaha a výkaz zisků a ztrát ke dni 31.12.2017 vč.
přílohy, žádost o schválení účetní závěrky, návrh na rozdělení výsledku hospodaření,
protokol o schválení účetní závěrky
d) příspěvková organizace MŠ Klostermannova - rozvaha a výkaz zisků a ztrát ke dni
31.12.2017 vč. přílohy, přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu, návrh na rozdělení
výsledku hospodaření, protokol o schválení účetní závěrky
e) příspěvková organizace MěKS Vimperk - rozvaha a výkaz zisků a ztrát ke dni 31.12.2017
vč. přílohy, návrh na finanční vypořádání výsledků hospodaření, žádost o schválení účetní
závěrky, protokol o schválení účetní závěrky
Usnesení č. 321
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Vimperk,
Smetanova 405, okres Prachatice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, ZŠ Smetanova, termín do 29.03.2018
Usnesení č. 322
Rada města schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace
Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice ve výši 25.962,13 Kč a jeho
převod do rezervního fondu příspěvkové organizace (účet 413).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, ZŠ Smetanova, termín do 29.03.2018
Usnesení č. 323
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola T. G.
Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, ZŠ TGM, termín do 29.03.2018
strana 2 (celkem 10)

RM 19.03.2018
Usnesení č. 324
Rada města schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace
Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice ve výši 159.033,85
Kč a jeho rozdělení následovně:
do fondu odměn (účet 411) si příspěvková organizace převede částku 11.992 Kč
do rezervního fondu (účet 413) si převede částku 147.041,85 Kč.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, ZŠ TGM, termín do 29.03.2018
Usnesení č. 325
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Vimperk,
1. máje 180, okres Prachatice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, MŠ 1. máje, termín do 29.03.2018
Usnesení č. 326
Rada města schvaluje hospodářský výsledek za rok 2017 příspěvkové organizace
Mateřská škola, Vimperk, 1. máje 180, ve výši 198,65 Kč a jeho převod do rezervního
fondu příspěvkové organizace (účet 413).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, MŠ 1. máje, termín do 29.03.2018
Usnesení č. 327
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Vimperk,
Klostermannova 365, okres Prachatice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, MŠ Klostermannova, termín do 29.03.2018
Usnesení č. 328
Rada města schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace
Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365 ve výši 37.197,79 Kč a jeho rozdělení
následovně:
do fondu odměn (účet 411) si příspěvková organizace převede částku 10.000 Kč
do rezervního fondu (účet 413) si převede částku 27.197,79 Kč.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, MŠ Klostermannova, termín do 29.03.2018
Usnesení č. 329
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní
středisko Vimperk, Johnova 226, Vimperk, okres Prachatice sestavenou k rozvahovému
dni 31.12.2017.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, MěKS, termín do 29.03.2018
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Usnesení č. 330
Rada města schvaluje hospodářský výsledek za rok 2017 – úhradu ztráty příspěvkové
organizace Městské kulturní středisko Vimperk, Johnova 226, Vimperk, okres
Prachatice ve výši 100.953,30 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace (účet 413).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KO, FO, MěKS, termín do 29.03.2018
3. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) akce „Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová, část 1“ – protokol o hodnocení nabídek a
posouzení nabídek, oznámení o výběru dodavatele, rozhodnutí o výběru dodavatele –
odloženo na jednání RM dne 26.03.2018
b) stavební práce „Vimperk, areál U Sloupů napojení na městskou kanalizační a vodovodní
síť – II. etapa“ – zadávací dokumentace
c) stavební zakázka „Rekonstrukce kuchyně, zázemí a jídelny v objektu ZŠ T. G. Masaryka
Vimperk“ – návrh smlouvy o dílo vč. záznamu o předběžné řídící kontrole, zpráva o
hodnocení nabídek
d) stavební zakázka „Atletický ovál Vimperk – rekonstrukce“ – návrh smlouvy o dílo vč.
záznamu o předběžné řídící kontrole, zpráva o hodnocení nabídek
Usnesení č. 331
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele na projektové
práce: „Vimperk, areál U Sloupů napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II.
etapa“.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 27.03.2018
Usnesení č. 332
Rada města jmenuje v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek komisi na projektové práce: „Vimperk, areál U Sloupů
napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“ ve složení Lukáš Sýs, Ing.
Michal Janče, Josef Mistr, Petr Květoň, Ing. Petr Bednarčík.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 27.03.2018
Usnesení č. 333
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek rozhodla zadat stavební zakázku
„Rekonstrukce kuchyně, zázemí a jídelny v objektu ZŠ T. G. Masaryka Vimperk“
společnosti JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s r. o., Ostrov 38, 383 01
Prachatice, která podala nejvhodnější nabídku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.04.2018
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Usnesení č. 334
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební zakázku „Rekonstrukce
kuchyně, zázemí a jídelny v objektu ZŠ T. G. Masaryka Vimperk“ se společností
JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s r. o., Ostrov 38, 383 01 Prachatice dle
předloženého návrhu. K uzavření smlouvy dojde po uplynutí lhůty stanovené pro
podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.04.2018
Usnesení č. 335
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek rozhodla zadat stavební zakázku
„Atletický ovál Vimperk - rekonstrukce“ společnosti TUBEKO SPORT spol. s r. o., Na
armádě 364, 270 62 Rynholec, která podala nejvhodnější nabídku.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.04.2018
Usnesení č. 336
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební zakázku „Atletický ovál
Vimperk - rekonstrukce“ se společností TUBEKO SPORT spol. s r. o., Na armádě 364,
270 62 Rynholec, dle předloženého návrhu, po poskytnutí patřičné součinnosti
v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
K uzavření smlouvy dojde po uplynutí lhůty stanovené pro podání námitek proti
rozhodnutí o výběru dodavatele.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 15.04.2018
4. Pozemky
Přílohy:
a) žádost spolku JUNÁK – Český skaut, z. s. ze dne 08.03.2018 o povolení konání
skautského stanového tábora na poz. KN č. 2440 v k. ú. Vimperk Na Radosti, snímek
mapy se zákresem, návrh odboru HB
b) žádost spol. Elektrostav Strakonice s. r. o. ze dne 12.03.2018 o uzavření smlouvy – záměr
stavby „Vimperk – zahr. Za nádražím 1252, Frnka“, návrh budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) pacht pozemků v k. ú. Vimperk – zveřejnění záměru pachtu – pozemky KN č. 1258/4,
1258/5, 1258/6, 1258/7, 1275, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) pacht části pozemku KN č. 1051/1 v k. ú. Vimperk užívaného pro zahrádkaření – kopie
záměru č. 12/8/2018, žádost ze dne 07.03.2018, návrh smlouvy, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
e) návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – stavba „Prodl. STL plyn., Vimperk – směr
Hrabice“ – žádost spol. Hrdlička, s. r. o. ze dne 13.03.2018, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
f) návrh smlouvy o přistoupení k platbám vodného – pronajatá zahrádka v ulici Zahradní
část KN č. 1725/12 p. Pilný, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
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Usnesení č. 337
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka parcely KN č. 2440 – ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Vimperk souhlasí s tím, aby tento
pozemek byl využit pro skautský stanový tábor v období od 29.06.2018 do 15.07.2018
za předpokladu, že nedojde k poškození tohoto 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 Ichthys Klobouky u Brna z. s., se sídlem
Brněnská 218/30, Klobouky u Brna.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2018
Usnesení č. 338
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. 1030044199/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
v rámci stavby „Vimperk- zahr. Za nádražím, 1252, Frnka“ 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. 1991/2 podle přiloženého snímku
katastrální mapy a to za předpokladu, dodržení podmínek stanovených městem
Vimperk, které budou nedílnou součástí této 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 starostu města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2018
Usnesení č. 339
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pachtu pozemků zapsaných 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, označených jako parcely
katastru nemovitostí KN č. 1258/4 – trvalý travní porost o výměře 3048 m2, KN č. 1258/5
– trvalý travní porost o výměře 326 m2, KN č. 1258/6 – trvalý travní porost o výměře 214
m2, KN č. 1258/7 – trvalý travní porost o výměře 493 m2 a KN č. 1275 – trvalý travní porost
o výměře 3827 m2, za účelem údržby pozemků případně zemědělské činnosti (sklízení
travních porostů, pastva). Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude minimálně ve výši 440 Kč/rok.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2018
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Usnesení č. 340
Rada města rozhodla propachtovat 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 87 m2, za účelem jeho využití k volnému
času, rekreaci a zahrádkaření. Pachtovní smlouva bude uzavřena od 20.03.2018 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 2 Kč/m2/rok. Rada
města pověřuje starostu města podpisem této pachtovní smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2018
Usnesení č. 341
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku 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-014330047454/001 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění prodloužení
plynovodu STL na části zatížené nemovitosti v rámci stavby „Prodl. STL plyn., Vimperk
– směr Hrabice“ v pozemku města Vimperk, parcely katastru nemovitostí KN č. 680/1
zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Hrabice na LV č. 10001, podle
přiloženého geometrického plánu č. 220-170180/2018. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně za dohodnutou jednorázovou cenu ve výši 1.200 Kč bez DPH. Rada města
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2018
Usnesení č. 342
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku 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-014330047454/003 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění prodloužení
plynovodu STL na částech zatížených nemovitostí v rámci stavby „Prodl. STL plyn.,
Vimperk – směr Hrabice“ v pozemcích města Vimperk, parcel katastru nemovitostí KN
č. 1802/10, KN č. 1802/17, KN č. 1806/1 a KN č. 1806/2 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. 2460170180/2018. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za dohodnutou jednorázovou cenu
ve výši 31.400 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2018
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Usnesení č. 343
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu mezi městem Vimperk,
společností ČEVAK, a. s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice Vimperk dohodu o
přistoupení k platbám vodného, jehož předmětem je, aby úhradu vodného s
příslušenstvím pro odběrné místo zahrady na části pozemku KN č. 1725/12 v k. ú.
Vimperk v ulici Zahradní ve Vimperku hradila přímo oprávněná osoba tj. pachtýř
zahrady. Rada města pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.03.2018
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 08.01.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 07.03.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Mírová čp. 458 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 27.02.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici K. Weise čp. 397
ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 09.03.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Mírová čp. 425 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost ze dne 07.03.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Mírová čp. 458 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost ze dne 12.03.2018 o souhlas k podnájmu bytu v ul. K. Weise čp. 397 ve Vimperku,
návrh podnájemní smlouvy, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost SHŠ Berit, o. s. ze dne 09.03.2018 o souhlas s umístěním sídla spolku – prostory
č. 311, 1. máje čp. 74, Vimperk, návrh odboru HB
Usnesení č. 344
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve
Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 20.03.2018 do 30.09.2018. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 26.03.2018
Usnesení č. 345
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 458 ve
Vimperku, do 31.03.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 26.03.2018
Usnesení č. 346
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Karla Weise čp. 397 ve
Vimperku a to na dobu určitou s platností od 01.04.2018 do 30.11.2018. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,80 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 26.03.2018
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Usnesení č. 347
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 425 ve
Vimperku do 31.03.2019.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 26.03.2018
Usnesení č. 348
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 458 ve Vimperku,
a to na dobu neurčitou s platností od 01.04.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 35,80
Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 26.03.2018
Usnesení č. 349
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu v ulici Karla Weise čp.
397, dle předloženého návrhu mezi nájemcem a podnájemkyní, a to na dobu určitou s
platností od 20.03.2018 do 19.03.2019 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 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 19.03.2018
Usnesení č. 350
Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku SHŠ Berit, o. s., Nádražní 597, Vimperk
na adrese 1. máje čp. 74, Vimperk, kde má spolek vypůjčený prostor č. 311.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 26.03.2018
6. Žádost o schválení prodeje a nákupu pistolí pro Městskou policii Vimperk
Přílohy:

- žádost MěP o prodej a nákup dvou kusů samonabíjecí pistole CZ pro MP
Vimperk – kupní smlouva o prodeji zbraně kategorie B, kupní smlouva,
pověření, žádost o povolení k nabytí vlastnictví zbraně, vyjádření právníka
města

Usnesení č. 351
Rada města schvaluje prodej a nákup dvou kusů - samonabíjecí pistole CZ pro MP
Vimperk dle předložených smluv a pověřuje zástupce vrchního strážníka Milana Koberu
k jednání s orgány státního dozoru ve věci prodeje a nákupu zbraní pro město Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěP, termín do 15.06.2018
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7. Různé
Opravy tiskových chyb:
- odbor KS žádá o opravu tiskové chyby z důvodu použití špatné číselné řady v rozhodnutí RM
ze dne 12.03.2018 u přijatých usnesení č. 266 – č. 289 se toto označení mění na č. 296 – č.
319 – text zůstává stejný
- odbor HB žádá o opravu tiskové chyby v usnesení č. 264 ze zasedání RM dne 05.03.2018
ve smyslu opravy čísla popisného 590 na číslo popisné 591
- odbor HB žádá o opravu tiskové chyby v usnesení č. 271 ze zasedání RM dne 05.03.2018
ve smyslu opravy data platnosti uzavření nájemní smlouvy od 01.03.2018 na 01.04.2018
Zapsala:

Petra Láchová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Lukáš Sýs
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