Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 24.09.2018
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti odboru investic a údržby
3. Záležitosti finančního odboru
4. Bytové záležitosti
5. Nebytové prostory
6. Pozemky
7. Stanovení prodejní ceny kalendáře „Kreslený Vimperk 2019“
8. Ukončení smlouvy o spolupráci v oblasti prevence kriminality
9. Různé

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

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 17.09.2018

Usnesení č. 957
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 17.09.2018.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: kancelář starosty
2. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) demontáž a výměna podhledů ÚV Lipka – havarijní stav – rozpočet, záznam o předběžné
řídící kontrole (předpokládaná částka závazku 178.595 Kč)
b) Vimperk, areál U Sloupů, napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa –
návrh dodatku č. 1, záznam o předběžné řídící kontrole (cena 181.500 Kč)
c) Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová – část 1 – změnový list – návrh dodatku č. 1 (stanovení
konečné ceny díla 27.891.687,25 Kč včetně DPH)
d) hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku – oprava interiéru: zadávací řízení
na dodavatele stavby – zadávací dokumentace vč. návrhu smlouvy (předpokládaná
hodnota zakázky 530.000 Kč včetně DPH)
e) oprava kaple – Skláře: zadávací řízení na dodavatele stavby, zadávací dokumentace vč.
návrhu smlouvy (předpokládaná hodnota zakázky 1.300.000 Kč včetně DPH)
f) Vimperk, ÚV Brloh – obnova dávkovacího čerpadla – cenová nabídka společnosti ČEVAK
a. s. ze dne 14.09.2018, záznam o předběžné řídící kontrole (předpokládaná cena
závazku 145.381,50 Kč včetně DPH)
g) atletický ovál Vimperk – rekonstrukce – návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (změna
termínu dokončení stavby), dopis dodavatele ze dne 18.09.2018
Usnesení č. 958
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 stavební práce: „Demontáž a výměna podhledů ÚV Lipka - havarijní stav“
společnosti David Petrů, Nová cesta 2382/8, Dobrá voda u Českých Budějovic a zároveň
rada města pověřuje odbor investic a údržby vystavením objednávky na tuto veřejnou
zakázku malého rozsahu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 27.09.2018
Usnesení č. 959
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6 čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014
„Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo,
jejímž předmětem je zakázka na projektové práce na akci: „Vimperk, areál U Sloupů
napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“ mezi městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, Vimperk a společností EKOEKO s. r. o. Senovážné náměstí 1, České
Budějovice dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 12.10.2018

Usnesení č. 960
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka
na akci: „Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová - část 1" mezi městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, Vimperk a společností STRABAG a. s, Na Bělidle 198/21, Praha 5, dle
předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 12.10.2018
Usnesení č. 961
Rada města rozhodla zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele stavby „Hřbitovní
kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku – oprava interiéru “ dle předloženého
návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.11.2018
Usnesení č. 962
Rada města Vimperk rozhodla zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele stavby
„Oprava kaple - Skláře“ dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.11.2018
Usnesení č. 963
Rada města jmenuje komisi pro zadávací řízení pro výběr dodavatele stavby „Oprava
kaple - Skláře“ ve složení: Marie Hrušková, Alena Szabová, Josef Mistr, Zdeněk Kutil,
Lukáš Sýs.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.11.2018
Usnesení č. 964
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 dodávky „Vimperk, ÚV Brloh – obnova dávkovacího čerpadla“ společnosti
ČEVAK a. s., Severní 2264/8, České Budějovice a pověřuje odbor investic a údržby
vystavením příslušné objednávky.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.10.2018
Usnesení č. 965
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23.04.2018, jejímž
předmětem je provedení akce „Atletický ovál Vimperk - rekonstrukce“ se společností
TUBEKO SPORT spol. s r. o., Na Armádě 364, Rynholec, dle předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 04.10.2018

3. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:

a) návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2018
b) souhlas zřizovatele s přijetím daru pro ZŠ Vimperk, Smetanova 405, návrh
darovací smlouvy, protokol o předání techniky

Usnesení č. 966
Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu – zvýšení - ve výši:
539.973,00 Kč (RO č. 31),
- změny ve výdajích rozpočtu ve výši:
319.000,00 Kč (RO č. 32).
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.10.2018
Usnesení č. 967
Rada města v působnosti zřizovatele dává podle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, souhlas Základní škole
Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice k nabytí daru 30 ks PC a 30 ks LCD monitorů
od dárce statutárního města Plzeň, náměstí Republiky 1, Plzeň.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 30.09.2018
4. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost ze dne 12.09.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 496, Vimperk,
vyjádření MěSD Vimperk s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost ze dne 12.09.2018 o prodloužení NS k bytu v ul. Mírová čp. 427, Vimperk,
vyjádření MěSD Vimperk s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost ze dne 14.09.2018 o uzavření NS k bytu v ul. Čelakovského čp. 403, Vimperk, na
syna, vyjádření MěSD Vimperk, s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost ze dne 13.09.2018 o uzavření NS k bytu v ul. K. Weise čp. 393, Vimperk, na dceru,
vyjádření MěSD Vimperk s. r. o., návrh odboru HB
e) žádost ze dne 11.09.2018 o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu v ul. K Rokli čp. 494,
Vimperk, vyjádření MěSD Vimperk s. r . o., návrh odboru HB
f) žádost o schválení dohody o výměně bytu ze dne 12.09.2018, vyjádření MěSD Vimperk
s. r. o., návrh odboru HB
Usnesení č. 968
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 496 ve
Vimperku, a to na dobu neurčitou s platností od 01.10.2018. Nájemné je stanoveno ve
výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.10.2018
Usnesení č. 969
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 427 ve Vimperku,
a to na dobu neurčitou s platností od 01.10.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 36,70
Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Sýs). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.10.2018

Usnesení č. 970
Rada města bere na vědomí opuštění společné domácnosti v bytě v ulici Čelakovského
čp. 403 ve Vimperku s úmyslem ji opustit trvale a bere na vědomí ukončení nájemního
vztahu k bytu v ulici Čelakovského čp. 403 ve Vimperku dohodou. Dále rada města
rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k výše uvedenému bytu se synem nájemnice, a to na
dobu určitou s platností od 01.10.2018 do 30.9.2019. Nájemné je stanoveno ve výši
36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.10.2018
Návrh na usnesení
Rada města bere na vědomí opuštění společné domácnosti v bytě v ulici Čelakovského čp.
403 ve Vimperku s úmyslem ji opustit trvale a bere na vědomí ukončení nájemního vztahu
k bytu v ulici Čelakovského čp. 403 ve Vimperku dohodou, a vyzývá nájemkyni k vyklizení a
předání výše uvedeného bytu.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 971
Rada města bere na vědomí opuštění společné domácnosti v bytě v ulici Karla Weise
čp. 393 ve Vimperku s úmyslem ji opustit trvale a bere na vědomí ukončení nájemního
vztahu k bytu v ulici Karla Weise čp. 393 ve Vimperku dohodou. Dále rada města
rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k výše uvedenému bytu s dcerou nájemců a to na
dobu určitou s platností od 01.10.2018 do 30.09.2019. Nájemné je stanoveno ve výši
36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.10.2018
Návrh na usnesení
Rada města bere na vědomí opuštění společné domácnosti v bytě v ulici Karla Weise čp. 393
ve Vimperku s úmyslem ji opustit trvale a bere na vědomí ukončení nájemního vztahu k bytu
v ulici Karla Weise čp. 393 ve Vimperku dohodou, a vyzývá nájemce k vyklizení a předání
výše uvedeného bytu.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 972
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve
Vimperku, dle předloženého návrhu, a to na dobu určitou s platností od 01.10.2018 do
31.08.2019 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 01.10.2018
Usnesení č. 973
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici Karla Weise čp. 396,
ke dni 30.09.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.10.2018

Usnesení č. 974
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 429, ke dni
30.09.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.10.2018
Usnesení č. 975
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Karla Weise čp. 396 ve
Vimperku, 1+1, na dobu určitou s platností od 01.10.2018 do 30.09.2019. Nájemné je
stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.10.2018
Usnesení č. 976
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 429 ve Vimperku,
3+1, garsoniéra, na dobu určitou s platností od 01.10.2018 do 30.09.2019. Nájemné je
stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.10.2018
5. Nebytové prostory
Přílohy:
a) ukončení zveřejnění záměru č. 45/22/18 na pronájem prostor sloužících k podnikání,
zápis z otevírání obálek ze dne 24.09.2018, žádost společnosti MUDr. Marcela
Habartová, s. r. o. ze dne 12.09.2018
b) ukončení zveřejnění záměru č. 46/22/18 o změně smlouvy o nájmu nemovitostí, zápis
z otevírání obálek ze dne 24.09.2018
Usnesení č. 977
Rada města rozhodla o ukončení nájemního vztahu k prostorům určeným k podnikání
č. 310 v ulici Nad Stadionem čp. 484 ve Vimperku dohodou, a navrhuje termín ukončení
ke dni 31.12.2018.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.10.2018
Usnesení č. 978
Rada města rozhodla pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 484 v ulici Nad
Stadionem ve Vimperku č. 310 společnosti MUDr. Marcela Habartová, s. r. o., se sídlem
Nad Stadionem čp. 484, Vimperk, za účelem zřízení zubní ordinace. Nájemné je
stanoveno u prostor reprezentativních ve výši 517,57 Kč/m2/rok(bez DPH), u prostor
skladových ve výši 414,07 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.01.2019. Způsobilost
předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.10.2018

Usnesení č. 979
Rada města rozhodla změnit smlouvu o nájmu nemovitostí uzavřenou dne 12.01.2010
se společností BH-Nemocnice Vimperk, a. s., se sídlem Vimperk, Pivovarská čp. 158,
s platností od 01.01.2019 ve smyslu změny rozšíření předmětu nájmu o objekt čp. 322 –
stavba ubytovacího zařízení, který je součástí pozemku parc. č. 267, nemovitosti
zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec v k. ú. Vimperk na LV 10001, z důvodu potřeby uvedené
společnosti ubytovat zdravotnický a obslužný personál nemocnice, za stávající výše
nájemného, s ohledem na vysoké náklady na opravy uvedené nemovitosti, které budou
zajišťovány zejména z finančních prostředků společnosti BH-Nemocnice Vimperk, a. s.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.10.2018
6. Pozemky
Přílohy:
a) žádost společnosti GEFOS inženýring, s. r. o. ze dne 13.09.2018, návrh smlouvy o zřízení
VB – stavba „Vimperk – úprava NN, čp. 40 ul. Pasovská“, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
b) žádost spol. RAIL BUS, s. r. o. ze dne 13.09.2018 o stanovisko k umístění dopravního
značení náhradní autobusové dopravy, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) souhlas k vybudování zpevněné plochy pro umístění nádob na tříděný odpad v lokalitě
ulice Větrná, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) žádost společnosti SAGASTA s. r. o. ze dne 19.09.2018 o vyjádření ke stavebnímu
povolení pro stavbu „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku –
Fišerka“ – zábor pozemků města, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
Usnesení č. 980
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-014330045495/003 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění nového
zemního kabelového vedení NN, nového venkovního vedení NNM, kabelové skříně
a sloupu NN v rámci stavby „Vimperk – úprava NN, čp. 40 ul. Pasovská“ v pozemcích
města Vimperk, parcel katastru nemovitostí parc. č. 1480/2, parc. č. 1482, parc. č. 1489,
parc. č. 1490, parc. č. 1501, parc. č. 1505 a parc. č. 2635/3 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. 2495702/2018. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za dohodnutou jednorázovou úplatu ve
výši 12.200 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 15.10.2018

Usnesení č. 981
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 2641/6 v k. ú.
Vimperk souhlasí dle předloženého návrhu s umístěním dopravního značení náhradní
autobusové dopravy za dočasně přerušenou drážní dopravu na tomto pozemku města.
Souhlas je vydáván společnosti RAIL BUS s. r. o., se sídlem Mariánská 11/III, Sušice,
která ponese veškeré náklady spojené s umístěním a údržbou tohoto dopravního
značení.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2018
Usnesení č. 982
Rada města zastupující město Vimperk jako většinového spoluvlastníka pozemku parc.
č. 895/182 v k. ú. Boubská souhlasí dle předloženého návrhu s vybudováním zpevněné
plochy o rozměrech 6 x 1,8 m ze zámkové dlažby pro umístění nádob na tříděný odpad
v lokalitě ulice Větrné na části tohoto pozemku. Investorem této stavby je město
Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2018
Usnesení č. 983
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 638/1, parc.
č. 824/1, parc. č. 827/6, parc. č. 829/1, parc. č. 829/14, parc. č. 836/8, parc. č. 2601/1
a parc. č. 2633/1 v k. ú. Vimperk souhlasí dle předloženého návrhu se stavbou
označenou jako „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku – Fišerka“,
s trvalými a dočasnými zábory částí těchto pozemků a dále s umístěním inženýrských
sítí na částech pozemků dotčených touto stavbou, v rozsahu dle předložené
dokumentace pro stavební povolení zpracované společností AF-CITYPLAN s. r. o.
a společností SAGASTA s. r. o. Rada města rovněž souhlasí s tím, že po realizaci této
stavby a jejím geodetickém zaměření dojde k vzájemnému vypořádání majetkových
práv dotčených pozemků mezi městem Vimperk a Jihočeským krajem.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.09.2018
7. Stanovení prodejní ceny kalendáře „Kreslený Vimperk 2019“
Přílohy:

- návrh odboru ŠK

Usnesení č. 984
Rada města rozhodla, že prodejní cena jednoho kusu kalendáře „Kreslený Vimperk
2019“ bude činit 99 Kč včetně DPH.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.09.2018

8. Ukončení smlouvy o spolupráci v oblasti prevence kriminality
Přílohy:

- návrh MěP, kopie dohody ze dne 29.04.2009 (objekt nábytek MOON Vimperk,
ul. Pasovská čp. 114)

Usnesení č. 985
Rada města rozhodla uzavřít dohodu o ukončení dohody o spolupráci v oblasti
prevence kriminality včetně přílohy uzavřené mezi městem Vimperk a Pavlem
Ondřichem, Litvínovice 91, České Budějovice, k 31.12.2017.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Bednarčík). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěP, termín do 30.09.2018
9. Různé
R1) Návrh na vyplacení odměn jednatelům s. r. o.
Přílohy:

- návrh tajemníka z pověření starosty

Usnesení č. 986
Rada města souhlasí s vyplacením odměny jednateli Městské správy domů s. r. o.
Vimperk dle předloženého návrhu Bc. Danielu Kaiferovi. Odměna bude vyplacena
z finančních prostředků Městské správy domů s. r. o. Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: jednatel MěSD s. r. o. Vimperk, termín do 30.09.2018
Usnesení č. 987
Rada města souhlasí s vyplacením odměny jednateli Městských lesů s. r. o. Vimperk dle
předloženého návrhu Stanislavu Hlavovi. Odměna bude vyplacena z finančních
prostředků Městských lesů s. r. o. Vimperk.
Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: jednatel MěL s. r. o. Vimperk, termín do 30.09.2018

Usnesení č. 988
Rada města souhlasí s vyplacením odměny jednateli Městských služeb s. r. o. Vimperk
dle předloženého návrhu Ing. Janu Královi. Odměna bude vyplacena z finančních
prostředků Městských služeb s. r. o. Vimperk.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: jednatel MěSl s. r. o. Vimperk, termín do 30.09.2018
R2) Informace - e-mailová žádost společnosti ENVI-PUR s. r . o. ze dne 18.09.2018 – bez
usnesení
R3) Informace – sdělení Z. Ženíška ze dne 21.09.2018 o ukončení pracovního poměru
dohodou k 31.12.2018 z důvodu odchodu do starobního důchodu – bez usnesení

Oprava tiskové chyby
Změna v číslování usnesení č. 653 – č. 656: nahrazuje se číselnou řadou č. 953 – č. 956.
Text usnesení zůstává nezměněn.
Zapsala:
Starosta:
Člen rady:

Bc. Renata Samohejlová
Mgr. Pavel Dvořák
Ing. Petr Bednarčík

