Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 04.06.2018
Přítomni:

Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, MVDr. Šárka Janásková, Ing. Petr Bednarčík,
Zdeněk Kutil

Hosté:

Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ
Ing. Jan Tůma, vedoucí FO
Mgr. Zdeněk Kuncl, vedoucí odboru ŠK
Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Filip Takáč, referent odboru VÚP

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru finančního
3. Záležitosti školství, kultury a cestovního ruchu
4. Záležitosti odboru životního prostředí
5. Pozemky
6. Bytové záležitosti a nebytové prostory
7. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
8. Návrh smlouvy o zpracování osobních údajů Tritius – knihovna
9. Žádost o přidělení dotace
10. Různé

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

RM 04.06.2018
1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 28.05.2018

Usnesení č. 615
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 28.05.2018
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková, Dvořák). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Záležitosti odboru finančního
Přílohy:

a) návrh smlouvy o reklamě a propagaci se spol. ČSAD Autobusy České
Budějovice, a. s.
b) návrh rozpočtových opatření

Usnesení č. 616
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o reklamě a propagaci se společností ČSAD
Autobusy České Budějovice, a. s., se sídlem Žižkova třída 1321/1, 370 01 České
Budějovice, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.06.2018
Usnesení č. 617
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu:
-změny v objemu rozpočtu – zvýšení - ve výši 550.103,15 Kč (RO č. 18),
-změny ve výdajích rozpočtu ve výši 117.000,00 Kč (RO č. 19).
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil, Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 20.06.2018
3. Záležitosti školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) výsledek konkurzu na místo ředitele Základní školy T. G. Masaryka – zápis z průběhu
konkurzního řízení s přílohou č. 1 – hlasování členů konkurzní komise
b) výsledek konkurzu na místo ředitele Mateřské školy Vimperk, 1. máje 180 – zápis
z průběhu konkurzního řízení s přílohou č. 1 – hlasování členů konkurzní komise
c) neinvestiční dotace Jč kraje za účelem zajištění projektu „18. ročník setkání
dřevosochařů“
d) návrh smlouvy o nájmu reklamních ploch se spol. ČSAD Autobusy České Budějovice a.
s.
e) návrh smlouvy o poskytnutí dotace s Jč krajem na realizaci projektu „Mezinárodní filmový
festival NaturVision 2018 Vimperk – 17. ročník“
Usnesení č. 618
Rada města rozhodla, na základě uskutečněného konkurzu a doporučení konkurzní
komise, jmenovat na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy T. G. Masaryka,
Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice s účinností od 01.08.2018 Mgr. Dagmar
Rückerovou a ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné
úřední úkony.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.07.2018
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Usnesení č. 619
Rada města rozhodla, na základě uskutečněného konkurzu a doporučení konkurzní
komise, jmenovat na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Vimperk, 1. máje
180, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2018 Irenu Helmovou a ukládá odboru
školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.07.2018
Usnesení č. 620
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mezi Jihočeským krajem a městem Vimperk na
neinvestiční dotaci ve výši 20.000 Kč za účelem zajištění projektu „18. ročník setkání
dřevosochařů“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 15.06.2018
Usnesení č. 621
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o nájmu reklamních ploch mezi městem Vimperk
a společností ČSAD Autobusy České Budějovice a. s., dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 15.06.2018
Usnesení č. 622
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč
s Jihočeským krajem, týkající se realizace projektu „Mezinárodní filmový festival
NaturVision 2018 Vimperk – 17. ročník“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 15.06.2018
4. Záležitosti odboru životního prostředí
Přílohy:
a) veřejná zakázka malého rozsahu „Vimperk – ošetření dřevin – naléhavost 6/2018 –
zadávací dokumentace
b) souhlas s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve vlastnictví města
Vimperk – č. p. 1778 v k. ú. Vimperk - návrh žádosti
c) návrh na členství ve Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu – závazná přihláška
SZKT
d) oplocení basketbalového hřiště Vimperk – návrh smlouvy o dílo, zpráva o hodnocení
nabídek, záznam o předběžné řídící kontrole
Usnesení č. 623
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 dle článku V. zadat zakázku
"Vimperk - ošetření dřevin - naléhavost 6/2018".
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 15.06.2018
strana 3 (celkem 10)

RM 04.06.2018
Usnesení č. 624
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřeviny rostoucí na pozemku ve
vlastnictví města Vimperk č. parcely 1778, k. ú. Vimperk, dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.06.2018
Usnesení č. 625
Rada města souhlasí s členstvím města Vimperk ve Společnosti pro zahradní a
krajinářskou tvorbu (SZKT) a zároveň pověřuje Ing. Ivanu Tumovou vyplněním
elektronické přihlášky.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.06.2018
Usnesení č. 626
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise
na zakázku malého rozsahu na stavební práce: "Oplocení basketbalového hřiště
Vimperk" rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku společnosti AGROMONT
Vimperk s. r. o., Bohumilice 88, 384 81 Čkyně. Tato nabídka byla vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.06.2018
Usnesení č. 627
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce: "Oplocení basketbalového hřiště Vimperk" mezi městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a společností AGROMONT Vimperk s. r. o.,
Bohumilice 88, 384 81 Čkyně, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 30.06.2018
5. Pozemky
Přílohy:
a) žádost ze dne 16.05.2018 o prodej pozemků parc. č. 959/14, 959/20 a 959/19 v k. ú.
Vimperk – vyjádření odborů VÚP, ŽP a IÚ, návrh odboru HB – odloženo na jednání RM
dne 11.06.2018
b) žádost spol. PALESTRA s. r. o. ze dne 28.05.2018 a spolku „Lesní doupě, o. s.“ ze dne
28.05.2018 o prodej pozemku p. č. 2522/74 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů, snímek
mapy se zákresem, znalecký posudek č. 122/69/2017, návrh odboru HB
c) žádost spolku JUNÁK – Český skaut, z. s. ze dne 29.05.2018 o povolení konání
skautského stanového tábora na pozemku města p. č. 2459/1 v k. ú. Vimperk – Na
Radosti, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) žádost Správy NP Šumava ze dne 28.05.2018 o souhlas s provedením opatření proti
invazním rostlinám na vybraných pozemcích města, snímek mapy se zákresem, návrh
odboru HB
e) žádost spol. Hanko CZ s. r. o. ze dne 29.05.2018 o přikoupení části pozemku p. č. 2522/65
v k. ú. Vimperk U Sloupů, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
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Usnesení č. 628
Rada města se seznámila s žádostmi společnosti PALESTRA s. r. o. se sídlem Kaprova
42/14, Praha 1 a spolku „Lesní doupě, o. s.“ se sídlem U Sloupů 11, Vimperk
o odkoupení částí pozemku parc. č. 2522/74 v katastrálním území Vimperk v areálu
U Sloupů a rozhodla ji předložit k projednání zastupitelstvu města 18.06.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.06.2018
Usnesení č. 629
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka parcely katastru nemovitostí parc.
č. 2459/1 v k. ú. Vimperk souhlasí s tím, aby tento pozemek byl využit pro skautský
stanový tábor v období od 02.07.2018 do 21.07.2018 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 CHKO Šumava. Souhlas je vydáván spolku Junák – Český skaut,
z. s. 85. středisko Bílý Albatros Praha.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2018
Usnesení č. 630
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka parcel katastru nemovitostí parc.
č. 710/4 v k. ú. Hrabice a parc. č. 2440, parc. č. 2423, parc. č. 2506, parc. č. 2522/66, parc.
č. 2510/35, parc. č. 2407/12, parc. č. 2510/34, parc. č. 2510/27, parc. č. 2407/14, parc.
č. 2510/31, parc. č. 2496/2, parc. č. 2510/1, parc. č. 2422, parc. č. 2407/10, parc. č. 2407/4,
parc. č. 2326/4, parc. č. 2493, parc. č. 2327 a parc. č. 2495 v k. ú. Vimperk souhlasí s tím,
aby na těchto pozemcích Správa národního parku Šumava provedla dle předloženého
návrhu opatření proti invazním rostlinám spočívající v jejich ručním kosení nebo
vytrhání včetně navazujícího odklizení pokosené a vytrhané biomasy z těchto pozemků.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2018
Usnesení č. 631
Rada města rozhodla nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru nemovitostí
parc. č. 2522/65 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů, ve
smyslu prodeje jeho části dle předloženého návrhu a pověřuje odbor hospodářský
a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru prodeje tj. zajištění geometrického
dělení a ocenění tohoto pozemku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2018
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6. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) zápis bytové komise ze dne 30.05.2018
b) žádost ze dne 23.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. Pod Pekárnou čp.
591 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 23.05.2018 o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ul. SNP čp. 461 ve
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 21.05.2018 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ul. K. Weise čp
i. ze dne 24.05.2018 o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ul. Mírová čp. 428 ve
Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost společnosti STYRAX , a. s. ze dne 23.05.2018 o ukončení nájemního vztahu
k prostorům sloužícím k podnikání č. 307 v ul. 1. máje čp. 3 ve Vimperku, vyjádření MěSD,
návrh odboru HB
Usnesení č. 632
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise a odboru sociálních věcí a
zdravotnictví MěÚ Vimperk uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Sklářská čp. 399 ve
Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od
11.06.2018 do 30.06.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc. Úprava
nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.06.2018
Usnesení č. 633
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Karla Weise čp. 397 ve Vimperku, garsoniéra. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou s platností od 11.06.2018 do 31.12.2018. Nájemné je
stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými
právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.06.2018
Usnesení č. 634
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Karla Weise čp. 398 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou s platností od 12.06.2018 do 30.06.2019. Nájemné je stanoveno ve výši
36,70 Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.06.2018
Usnesení č. 635
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v ulici Mírová čp. 428 ve Vimperku, 2+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou s platností od 12.06.2018 do 30.06.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 36,70
Kč/m2/měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.06.2018
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Usnesení č. 636
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp.
591 ve Vimperku, do 30.06.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.06.2018
Usnesení č. 637
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici SNP čp. 461 ve
Vimperku, do 30.06.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.06.2018
Usnesení č. 638
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Karla Weise čp. 396 ve
Vimperku na dobu určitou s platností od 05.06.2018 do 31.05.2019. Nájemné je
stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.06.2018
Usnesení č. 639
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 428 ve
Vimperku, do 30.06.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.06.2018
Usnesení č. 640
Rada města souhlasí s ukončením nájemního vztahu k prostorům sloužící k podnikání
č. 307 v čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku se společností STYRAX, a. s. se sídlem Zelený
Pruh 95/97, Praha 4, Vimperk, dohodou, ke dni 15.06.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Kutil). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 11.06.2018
7. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Přílohy:
a) návrh vyjádření OÚ ORP a vyjádření obce k potřebnosti sociální služby, návrh odboru SV
b) návrh vyjádření OÚ ORP a vyjádření obce k potřebnosti sociální služby – návrh pověření
vedoucí odboru SV podepisováním, které slouží poskytovatelům soc. služeb jako podklad
pro podání žádosti o zařazení do zákl. sítě poskytovatelů soc. služeb na území Jč kraje
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Usnesení č. 641
Rada města pověřuje starostu města podepisováním Vyjádření obce k potřebnosti
sociální služby, které slouží poskytovatelům sociálních služeb jako podklad pro podání
žádosti o zařazení do základní sítě poskytovatelů sociálních služeb na území
Jihočeského kraje.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 15.09.2018
Usnesení č. 642
Rada města pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví podepisováním
Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností k potřebnosti sociální služby,
které slouží poskytovatelům sociálních služeb jako podklad pro podání žádosti o
zařazení do základní sítě poskytovatelů sociálních služeb na území Jihočeského kraje.
Pro 3, proti 1 (Bednarčík), zdržel se 0 (chybí Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, termín do 15.09.2018
8. Návrh smlouvy o zpracování osobních údajů Tritius – knihovna
Přílohy:

- návrh smlouvy o zpracování osobních údajů se spol. Tritius Solutions a. s.

Usnesení č. 643
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů mezi zpracovatelem
společností Tritius Solutions a. s., Vodní 258/213, Brno a správcem městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, Vimperk, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 10.06.2018
9. Žádost o přidělení dotace
Přílohy:

- žádost ZŠ Smetanova 405 ze dne 30.05.2018 o poskytnutí dotace na úhradu
nákladů za dopravu žáků a pedagogického doprovodu na soutěž „Finanční
svoboda“

Usnesení č. 644
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 9.500 Kč ZŠ Vimperk,
Smetanova 405, okres Prachatice, na úhradu nákladů za dopravu žáků a pedagogického
doprovodu na celostátní kolo soutěže „Finanční svoboda“, která se uskuteční
05.06.2018 – 06.06.2018 v Ostravě. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada
města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.08.2018.
Sýs oznámil střet zájmu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 08.06.2018
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10. Různé
R1) Žádost o udělení souhlasu s realizací projektu
Přílohy:

- žádost MŠ Klostermannova 365 ze dne 21.05.2018 o udělení souhlasu
s realizací projektu Šablony II v MŠ Klostermannova, Vimperk v rámci výzvy OP
VVV číslo 02_18_063 Šablony II

Usnesení č. 645
Rada města souhlasí s realizací projektu Šablony II v MŠ Klostermannova, Vimperk
v rámci výzvy OP VVV číslo 02_18_063 Šablony II.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 08.06.2018

R2) Rada města byla seznámena s materiály, které budou projednávány na ZM
18.06.2018 (odbor HB, VÚP, FO, KO, TAJ) – bez usnesení

R3) Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2019 v rámci dotačního programu Účelové
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí
Přílohy:

- návrh žádosti o poskytnutí dotace MV a generálním ředitelstvím HZS sboru
ČR pro rok 2019 vč. přílohy žádosti – formulář zdůvodnění nezbytnosti akce

Usnesení č. 646
Rada města schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace Ministerstvem vnitra a
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2019
v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí, výzva JSDH_V1_2019 Pořízení nebo rekonstrukce
cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Hrabice, kde žadatel je město Vimperk,
a pověřuje starostu města podpisem uvedené žádosti.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 22.06.2018
R4) Prověření možnosti financování investičních akcí
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 647
Rada města ukládá finančnímu odboru prověřit možnosti financování investičních akcí
města Vimperk úvěrem od bankovního ústavu ve výši 60 miliónů Kč a předložit nabídky
financování na jednání zastupitelstva města dne 18.06.2018.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.06.2018
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Usnesení č. 648
Rada města jmenuje od 05.06.2018 komisi pro otevírání obálek s nabídkami na
poskytnutí úvěru na financování investičních akcí města Vimperk ve složení:
Členové – Lukáš Sýs, MVDr. Šárka Janásková, Ing. Jan Tůma, MPA.
Náhradníci – Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, Ing. Ivana Janoudová.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.06.2018
Zapsala:

Petra Láchová

Starosta:

Mgr. Pavel Dvořák

Člen rady:

Zdeněk Kutil
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