Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 11.02.2019
Přítomni:

Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, JUDr.
Tomáš Samek, Ing. Petr Samek

Hosté:

Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Ing. Václav Kokštein, vedoucí odboru VÚP
Bc. Kristýna Samková, vedoucí OR
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Projekt „Vimperk – asistent prevence kriminality 2019“
3. Bytové záležitosti a nebytové prostory
4. Pozemky
5. Souhlas s výší účtované částky za 1 krmný den majiteli psa za dočasné umístění psa
v útulku
6. Návrh smlouvy o spolupráci v rámci festivalu Natur Vision 2019
7. Zápis z jednání dopravní komise
8. Záležitosti odboru investic a údržby
9. Různé

Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 04.02.2019

2. Projekt „Vimperk – asistent prevence kriminality 2019“
Přílohy:

- Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované
v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019, návrh žádosti o
dotaci, návrh OR

Usnesení č. 137
Rada města schvaluje projekt „Vimperk – asistent prevence kriminality 2019“, souhlasí
s předložením žádosti o dotaci na tento projekt v rámci Programu prevence kriminality
na místní úrovni 2019 vyhlášeného Ministerstvem vnitra České republiky a pověřuje
odbor rozvoje podáním této žádosti o dotaci dle předloženého návrhu. Finanční
prostředky na spolufinancování tohoto projektu městem Vimperk ve výši min. 10 %
z celkových nákladů projektu byly schváleny v rámci projednávání rozpočtu města na
rok 2019 na jednání Zastupitelstva města Vimperk dne 17.12.2018 usnesením č. 46.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OR, termín do 15.02.2019
3. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost ze dne 28.01.2019 o prodloužení NS k bytu č. 14 v ul. Sklářská čp. 399, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost ze dne 29.01.2019 o prodloužení NS k bytu č. 7 v ul. SNP čp. 462, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost ze dne 29.01.2019 o prodloužení NS k bytu č. 9 v ul. Nad Stadionem čp. 135,
Vimperk, vyjádření MěSD, kopie § 2279 odst. 2 OZ, návrh odboru HB
d) žádost ze dne 30.01.2019 o uzavření NS k bytu č. 5 v ul. Pivovarská čp. 317, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) návrh MěSD na výpověď z nájmu bytu č. 22 v ul. Mírová čp. 431, Vimperk, z důvodu
dlužného nájemného, evidence předpisu a plateb, kopie upomínky, kopie § 2291 OZ,
návrh odboru HB
f) žádost ze dne 04.02.2019 o vydání souhlasu s přihlášením cizího státního příslušníka do
bytu č. 6 v ul. Pod Pekárnou čp. 592, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost ze dne 16.01.2019 o souhlas k podnájmu bytu č. 19 v ul. K Rokli čp. 495, Vimperk,
návrh podnájemní smlouvy, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost ze dne 01.02.2019 o souhlas k podnájmu bytu č. 29 v ul. Mírová čp. 434, Vimperk,
návrh podnájemní smlouvy, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost ze dne 04.02.2019 o uzavření NS k bytu č. 2 v ul. Mírová čp. 426, Vimperk, kopie
usnesení RM č. 36 ze dne 15.01.2019, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
j) žádost ze dne 04.02.2019 a žádost D. Šmejkala ze dne 05.02.2019 o pronájem NP č. 303
v ul. 1. máje čp. 144, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
Usnesení č. 138
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 14 v ulici Sklářská čp. 399 ve
Vimperku, a to na dobu neurčitou s platností od 01.03.2019. Nájemné je stanoveno ve
výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.02.2019

Usnesení č. 139
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 v ulici SNP čp. 462 ve
Vimperku, a to na dobu neurčitou s platností od 01.03.2019. Nájemné je stanoveno ve
výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.02.2019
Usnesení č. 140
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9 v ulici Nad Stadionem čp. 135
ve Vimperku, na dobu určitou s platností od 15.02.2019 do 14.02.2020. Nájemné je
stanoveno ve výši 36,70 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.02.2019
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v ulici Nad
Stadionem čp. 135 ve Vimperku a vyzývá nájemce k vyklizení a předání bytu č. 9 v ulici Nad
Stadionem čp. 135 ve Vimperku nejpozději do ..…..
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 141
Rada města bere na vědomí opuštění společné domácnosti v bytě č. 5 v ulici Pivovarská
čp. 317 ve Vimperku s úmyslem ji opustit trvale a bere na vědomí ukončení nájemního
vztahu k bytu č. 5 v ulici Pivovarská čp. 317 ve Vimperku dohodou. Dále rada města
rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k výše uvedenému bytu, a to na dobu určitou
s platností od 01.03.2019 do 31.08.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 36,70
Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.02.2019
Návrh na usnesení
Rada města bere na vědomí opuštění společné domácnosti v bytě č. 5 v ulici Pivovarská čp.
317 ve Vimperku s úmyslem ji opustit trvale a bere na vědomí ukončení nájemního vztahu
k bytu č. 5 v ulici Pivovarská čp. 317 ve Vimperku dohodou, a vyzývá nájemce k vyklizení a
předání výše uvedeného bytu.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 142
Rada města rozhodla o výpovědi z nájmu bytu č. 22, 3+1 s příslušenstvím, v ulici Mírová
čp. 431 ve Vimperku, z důvodu uvedeného v § 2291 občanského zákoníku v platném
znění, pro dlužné nájemné a plnění za užívání bytu za dobu delší než 3 měsíce, ve výši
40.352 Kč (dlužná částka ke dni 05.02.2019) V. a Z. Š., trvale bytem Mírová čp. 431,
Vimperk. Nájemní poměr skončí dnem doručení výpovědi. Nájemce je povinen byt bez
zbytečného odkladu odevzdat, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.02.2019

Usnesení č. 143
Rada města souhlasí s přihlášením cizích státních příslušníků L. a V. B. do bytu č. 6
v ulici Pod Pekárnou čp. 592 ve Vimperku, jehož nájemcem je žadatel.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.02.2019
Usnesení č. 144
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 19 v ulici K Rokli čp.
495, Vimperk, dle předloženého návrhu mezi nájemcem a podnájemcem, a to na dobu
určitou s platností od 01.03.2019 do 29.02.2020 za podmínky dodržení výše nájemného
stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu a za
podmínky přihlášení podnájemce k trvalému pobytu na území města Vimperk. Splnění
podmínek je nájemce povinen doložit 28.02.2019. Případné další prodloužení nájemní
smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.02.2019
Usnesení č. 145
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 29 v ulici Mírová čp.
434, Vimperk, dle předloženého návrhu mezi nájemcem a podnájemcem, a to na dobu
určitou s platností od 01.03.2019 do 29.02.2020 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 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.02.2019
Usnesení č. 146
Rada města trvá na podané žalobě na vyklizení bytu č. 2 v ulici Mírová čp. 426 ve
Vimperku – uživatelé M. a G. V.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.02.2019
Návrh na usnesení
Rada města rozhodla o zrušení soudního řízení ve věci podání žaloby na vyklizení bytu č. 2
v ulici Mírová čp. 426 ve Vimperku za podmínky, že manželé M. a G. V., trvale bytem tamtéž,
uhradí veškeré náklady spojené s podáním žaloby na vyklizení výše uvedeného bytu. Dojdeli k porušení byť jedné měsíční platby bezdůvodného obohacení ve výši nájemného, podá
město Vimperk opakovaně žalobu na vyklizení bytu k příslušnému soudu.
Nehlasovalo se.
Usnesení č. 147
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání č. 303 o
výměře 49,95 m2 v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku za účelem podnikatelské činnosti.
Výše nájemného je stanovena u prostor reprezentativních ve výši 1.056,92 Kč/m2/rok,
skladových ve výši 844,50 Kč/m2/rok, u prostor ostatních ve výši 422,76 Kč/m2/rok.
Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek P.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 18.02.2019

4. Pozemky
Přílohy:
a) souhlas se záměrem stavby „Vimperk – zahr. Nad Stadionem, p. L.“ – žádost společnosti
Elektroinvest, s. r. o. Strakonice ze dne 28.01.2019, snímek mapy se zákresem, návrh
budoucí smlouvy o zřízení VB, návrh odboru HB
b) souhlas se záměrem stavby „Boubská – nom, knn, p. H.“ – žádost společnosti
Elektroinvest s. r. o. Strakonice ze dne 05.02.2019, snímek se zákresem, návrh budoucí
smlouvy o zřízení VB, návrh odboru HB
c) souhlas se záměrem stavby „Boubská – nom, knn, p. D.“ – žádost společnosti
Elektroinvest s. r. o. Strakonice ze dne 30.01.2019, snímek mapy se zákresem, návrh
budoucí smlouvy o zřízení VB, návrh odboru HB
d) souhlas se záměrem stavby „Bořanovice – kab. svod., p. O.“ – žádost společnosti
Elektroinvest s. r. o. Strakonice ze dne 04.02.2019, snímek mapy se zákresem, návrh
budoucí smlouvy o zřízení VB, návrh odboru HB
e) souhlas se záměrem stavby „Skláře – nOM, kNN, p. B.“ – žádost společnosti Elektroinvest
s. r. o. Strakonice ze dne 29.01.2019, snímek mapy se zákresem, návrh budoucí smlouvy
o zřízení VB, návrh odboru HB
f) návrh odboru HB na zveřejnění záměru pachtu částí pozemků v areálu U Sloupů (bývalé
cvičiště, travnatá plocha) za účelem zemědělské činnosti, sklízení travních porostů,
snímek mapy se zákresem
g) pronájem části pozemku za účelem umístění novinového stánku u autobusového nádraží
– zveřejnění záměru pronájmu, snímek mapy se zákresem
Usnesení č. 148
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. 1030048629/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN a
uzemnění v rámci stavby „Vimperk – zahr. Nad Stadionem, p. L.“ 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 parc. č. 1830/105 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 starostku města
podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2019
Usnesení č. 149
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. 1030049729/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
v rámci stavby „Boubská – nom, knn, p. H.“ v pozemku ve vlastnictví města Vimperk
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Boubská na LV č. 10001,
vedeného jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 931/1 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 starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek T.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2019
Usnesení č. 150
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. 1030049728/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
a uzemnění v rámci stavby „Boubská – nom, knn, p. D.“ v pozemcích ve vlastnictví
města Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Boubská na LV
č. 10001, vedených jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 168/6, parc. č. 931/1
a parc. č. 942/1 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 20.000 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku
města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2019
Usnesení č. 151
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. 1030050272/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
a uzemnění v rámci stavby „Bořanovice – kab. svod., p. O.“ v pozemcích ve vlastnictví
města Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Bořanovice u
Vimperka na LV č. 10001, vedených jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 585/3,
parc. č. 586/1 a parc. č. 666/22 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 15.000 Kč bez DPH. Rada města pověřuje
starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2019
Usnesení č. 152
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. 1030049115/001 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
a uzemnění v rámci stavby „Skláře – nOM, kNN, p. B.“ v pozemku ve vlastnictví města
Vimperk zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Skláře u Vimperka na LV
č. 10001, vedeného jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 288/1 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 starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2019
Usnesení č. 153
Rada města rozhodla zveřejnit záměr zemědělského pachtu pozemků vedených
v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na LV č. 10001 pro město
Vimperk, označených jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 2522/60 – její část, parc.
č. 2522/188 – její část, parc. č. 2522/189 – její část, parc. č. 2522/190 – její část, parc.
č. 2522/191 – její část, parc. č. 2522/192 – její část, parc. č. 2522/193 – její část, parc.
č. 2522/194 – její část, parc. č. 2522/196 – její část, parc. č. 2522/197 – její část, parc.
č. 2522/198 – její část, parc. č. 2522/199 – její část, parc. č. 2522/200 – její část, parc.
č. 2522/201 – její část, parc. č. 2522/202 – její část, parc. č. 2522/203 – její část, parc.
č. 2522/204 – její část, parc. č. 2522/205 – její část, parc. č. 2522/206 – její část, parc.
č. 2522/207 – její část a parc. č. 2522/208 – její část vše dle zákresu v katastrální mapě
(plocha s travnatým povrchem bývalého cvičiště v areálu U Sloupů) o celkové výměře
28.000 m2, za účelem zemědělské činnosti, sečení a sklizeň travních porostů. Pachtovní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné
bude ve výši minimálně 0,20 Kč/m2/rok tj. 2.000 Kč/ha/rok.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2019
Usnesení č. 154
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 976/18 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 18,5 m2 vedené v katastru nemovitostí pro obec
a katastrální území Vimperk, na LV č. 10001 pro město Vimperk, určené dle zákresu
v katastrální mapě, za účelem umístění novinového stánku. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 400
Kč/m2/rok tj. 7.400 Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena se stávajícím vlastníkem
novinového stánku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 28.02.2019

5. Souhlas s výší účtované částky za 1 krmný den majiteli psa za dočasné umístění psa
v útulku
Přílohy:

- návrh odboru ŽP, tabulka – výpočet nákladů na 1 krmný den

Usnesení č. 155
Rada města souhlasí s účtovanou částkou ve výši 131 Kč plus DPH v platné výši za 1
krmný den za dočasné umístění psa v útulku Vimperk.
Pokud si majitel vyzvedne z útulku svého psa do dvou dnů od jeho ztráty, nebude mu
tato částka účtována. Poplatek bude účtován od započatého třetího dne pobytu psa
v útulku. Majiteli, jemuž bylo uloženo opatření dle § 27 písm. b), § 27 písm. c, § 28 písm.
a), § 28 písm. b) nebo § 28 písm. c) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, bude účtována částka 131 Kč plus DPH v platné výši za
1 krmný den za každý započatý den po celou dobu pobytu psa v útulku.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŽP, termín do 28.02.2019
6. Návrh smlouvy o spolupráci v rámci festivalu Natur Vision 2019
Přílohy:

- návrh odboru ŠK, návrh smlouvy – česká a německá verze

Usnesení č. 156
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci s německým subjektem EarthVision UG, zastoupeným panem Ralphem Thomsem, o finanční úhradě za vytvoření
programu festivalu NaturVision 2019 ve Vimperku a poskytnutí 12 ks filmů dle
předloženého návrhu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Martanová, Petrášek). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 28.02.2019
7. Zápis z jednání dopravní komise
Přílohy:

- zápis ze dne 22.01.2019, dopis V. Hubáčkové čj. MUVPK-KS 27746/18 ze dne
08.02.2019

Usnesení č. 157
Rada města schvaluje závěry uvedené v bodech č. 3, 4, 5, 7 - 13 v zápisu z jednání
dopravní komise dne 22.01.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: OD, odbor IÚ, termín do 30.04.2019

8. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:
a) návrh smlouvy o dílo na akci „ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268 – výměna střešní krytiny – I.
etapa“, předběžná řídící kontrole
b) informace – dopis GSI INVEST, s. r. o. ze dne 01.02.2019 k usnesení RM č. 96 ze dne
28.01.2019 – písemnou odpověď zajistí odbor IÚ
Usnesení č. 158
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností STŘECHY – Záleský Josef,
s. r. o., Vyšehradská 1349/2, Praha 2 na realizaci akce „ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268 –
výměna střešní krytiny – I. etapa“ dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 28.02.2019
9. Různé
R1) Informace o připravovaných materiálech k projednání ZM 26.02.2019 (odbor HB, OR,
odbor VÚP, FO)
R2) Informace o plnění smlouvy o veřejné zakázce „Územní studie veřejného prostranství
vybraných lokalit ORP Vimperk“
R3) Informace – zastupitel Ing. P. Samek, pověřený zastupitel pro územní plán, podal
informaci o závazném stanovisku odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví KÚ Jč
kraje k vypořádání námitek a připomínek ke změně č. 2 ÚP

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Bohumil Petrášek

