Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 20.05.2019
Přítomni:

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

Hosté:

Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB
Ing. Ivana Janoudová, vedoucí FO
Martina Jírovcová, referentka odboru HB

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti finančního odboru
3. Bytové záležitosti a nebytové prostory
4. Pozemky
5. Žádosti o přidělení dotace z rozpočtu města
6. Žádost o souhlas s použitím městského znaku
7. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
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 13.05.2019

2. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:

a) návrh RO – rozpočet roku 2019
b) zadání provedení přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2019

Usnesení č. 437
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši 1.786.562 Kč (RO č. 19),
- změna ve výdajích rozpočtu ve výši 385.086 Kč (RO č. 20).
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.05.2019
Usnesení č. 438
Rada města rozhodla zadat provedení přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok
2019 auditorovi - společnosti AUDIT OBCE, s. r. o., Klatovská 371, Příbram a rozhodla
uzavřít Dodatek č. 8 ke Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření města Vimperk
se společností AUDIT OBCE, s. r. o., Klatovská 371, Příbram dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 31.05.2019
3. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:
a) žádost O. U. ze dne 06.05.2019 o prodloužení NS k bytu č. 9 v ul. SNP, čp. 461, Vimperk,
vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost K. M. ze dne 03.05.2019 o prodloužení NS k bytu č. 31 v ul. Mírová čp. 434,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost P. M. ze dne 29.04.2019 o prodloužení NS k bytu č. 16 v ul. Mírová čp. 407,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost I. T. ze dne 02.05.2019 o prodloužení NS k bytu č. 9B v ul. Pod Pekárnou čp. 592,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost M. J. ze dne 06.03.2019 o uzavření nové NS k bytu č. 9 v ul. K. Weise čp. 394,
Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) stížnost na narušování sousedských vztahů ze dne 10.05.2019
g) žádost Z. Ch. ze dne 29.04.2019 o souhlas se stavebními úpravami v bytě, vyjádření
MěSD, návrh odboru HB
h) návrh MěSD na podání výpovědi z nájmu prostor určených k podnikání, evidence
předpisu a plateb
Usnesení č. 439
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 9 v ulici SNP čp. 461 ve
Vimperku s O. U., trvale bytem tamtéž, do 31.05.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.05.2019

Usnesení č. 440
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 31 v ulici Mírová čp. 434
ve Vimperku s K. M., trvale bytem tamtéž, do 30.06.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.05.2019
Usnesení č. 441
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 16 v ulici Mírová čp. 407
ve Vimperku s P. M., trvale bytem tamtéž, do 31.05.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.05.2019
Usnesení č. 442
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 9B v ulici Pod Pekárnou
čp. 592 ve Vimperku s Ivošem a M. T., trvale bytem tamtéž, do 14.06.2021 za předpokladu
dodržení podmínek stanovených dotačním titulem MMR.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.05.2019
Usnesení č. 443
Rada města rozhodla žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v ulici Karla Weise
čp. 394 ve Vimperku s M. J. nevyhovět. Dojde-li k prodlení byť jednoho bezdůvodného
obohacení ve výši nájemného, podá město Vimperk návrh na vyklizení výše uvedeného
bytu k soudu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.05.2019
Usnesení č. 444
Rada města ruší svůj souhlas k uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 12 v ulici SNP
čp. 461, Vimperk, mezi nájemcem P. Ž. a podnájemkyní P. D., trvale bytem Boženy
Němcové 362, Vimperk, a pověřuje odbor hospodářský a bytový a MěSD Vimperk, s. r.
o. k provedení potřebných právních jednání v souvislosti s porušováním práv a
povinností vyplývajících z nájemní smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.05.2019
Usnesení č. 445
Rada města souhlasí se stavebními úpravami v bytě č. 14 v ulici Sklářská čp. 399 ve
Vimperku dle předloženého návrhu nájemkyně Z. Ch. výhradně na její vlastní náklady
za podmínek stanovených MěSD Vimperk, s. r. o.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.05.2019

Usnesení č. 446
Rada města rozhodla o výpovědi z nájmu prostor určených k podnikání č. 304 v ulici
Klostermannova čp. 367 ve Vimperku Z. T., trvale bytem Karla Weise čp. 397, Vimperk.
Nájemní poměr skončí uplynutím 6 měsíční výpovědní lhůty.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.05.2019
4. Pozemky
Přílohy:
a) změna pachtovní smlouvy s MVDr. J. O., kopie zveřejněného záměru č. 16/09/2019,
snímek mapy se zákresem, kopie pachtovní smlouvy, návrh dodatku č. 1, návrh odboru
HB
b) žádost společnosti Reno Šumava a. s. ze dne 14.05.2019 o vydání stanoviska k uzavírce
a ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace v důsledu výstavby
okružní křžovatky Fišerka, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
c) žádost společnosti Elektrostav Strakonice ze dne 09.05.2019 o vydání souhlasu se
záměrem stavby „Vimperk – zahr. Pasovská, p. Hodl“, návrh budoucí smlouvy o zřízení
VB, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
d) žádost společnosti Elektroinvest Strakonice ze dne 29.03.2019 o vydání souhlasu se
záměrem stavby „Vimperk – most přes Volyňku ev. č. 145-023“, návrh budoucí smlouvy o
zřízení VB, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
e) žádost L. Křepelky, projektové služby ze dne 03.05.2019 o vydání souhlasu se záměrem
stavby „Vimperk – most přes Volyňku ev. č. 145-023 OK Elsat“, návrh smlouvy o budoucí
smlouvě o služebnosti inženýrské sítě, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
f) žádost J. Veselého, projektová činnost ve výstavbě ze dne 02.05.2019 o vydání souhlasu
se záměrem stavby „STL plynovodní propoj Vimperk – ul. Sklářská“, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
g) návrh smlouvy o zřízení VB – služebnosti inženýrské sítě se S. Š., vedení VO ul. Mírová,
Vimperk, snímek mapy se zákresem, kopie GP, návrh odboru HB
h) žádost podniku Lesy ČR, s. p. ze dne 06.05.2019 o odkoupení pozemku v k. ú. Vimperk,
vyjádření odboru VÚP, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
i) žádost Mysliveckého spolku Šumava Vimperk ze dne 16.05.2019 o souhlas s umístěním
informačních tabulí s mysliveckou tématikou na pozemcích města, snímek mapy se
zákresem, návrh odboru HB
Usnesení č. 447
Rada města rozhodla propachtovat panu MVDr. J. O., bytem P. Chelčického 132,
Husinec pozemek parc. č. 2000/2 – orná půda o výměře 8545 m2 vedený u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí
pro obec a k. ú. Vimperk k zemědělské činnosti (pastva, sečení, sklizeň travních
porostů). Rada města pověřuje dle předloženého návrhu starostku města podpisem
dodatku č. 1 Pachtovní smlouvy č. 40-155/18 uzavřené dne 07.03.2018 mezi městem
Vimperk jako propachtovatelem a MVDr. J. O. jako pachtýřem. Změnou této pachtovní
smlouvy dochází k rozšíření předmětu pachtu o výše uvedený pozemek parc. č. 2000/2
a k navýšení ročního pachtovného na částku 6.070 Kč/rok.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2019

Usnesení č. 448
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým
návrhem úplné uzavírky části ulice 1. máje a částečné uzavírky Sušické ulice
a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v zastavěném
a správním území města v důsledku výstavby okružní křižovatky Fišerka 2. etapa
v období od 27.05.2019 do 09.08.2019, zaslaného společností Reno Šumava a. s., se
sídlem Pražská 326, Vlachovo Březí.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 27.05.2019
Usnesení č. 449
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. 1030050776/002 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
v rámci stavby „Vimperk – zahr. Pasovská, p. Hodl“ 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. 1482 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 31.05.2019
Usnesení č. 450
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. 1030050064/002 povahou osobní služebnosti
energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN
v rámci stavby „Vimperk – Most přes Volyňku ev.č. 145-023“ 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. 836/48 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 1.000 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 31.05.2019

Usnesení č. 451
Rada města rozhodla uzavřít se společností ELSAT, spol. s r. o., se sídlem Bezdrevská
1082/9, České Budějovice dle předloženého návrhu smlouvu o budoucí smlouvě
o služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení věcného břemene uložení nového
zemního vedení optického kabelu – přeložky stávajících HDP trubek v rámci stavby
„Vimperk – Most přes Volyňku ev.č. 145-023 OK Elsat“ v pozemcích ve vlastnictví města
Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, vedených
jako parcely katastru nemovitostí parc. č. 836/48 a parc. č. 836/50 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 1.000 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 31.05.2019
Usnesení č. 452
Rada města souhlasí dle předloženého návrhu s projektovou dokumentací ke stavbě
„STL plynovodní propoj Vimperk – ul. Sklářská“ předloženou dne 02.05.2019 Jiřím
Veselým – projektová činnost ve výstavbě, a jejímž investorem bude společnost E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Tato stavba řeší
nové propojení STL plynovodu v ulici Sklářská ve Vimperku, dále přechod přes
Pravětínský potok, řeku Volyňku a silnici II/145 a zasahuje do pozemků města parc.
č. 836/7, parc. č. 836/48, parc. č. 936/2, parc. č. 936/9, parc. č. 936/10, parc. č. 879/1, parc.
č. 980/2, parc. č. 980/10 a parc. č. 2640/17 vše v k. ú. Vimperk. Souhlas je vydáván
investoru stavby za předpokladu, že při realizaci stavby dodrží podmínky města
stanovené odborem životního prostředí a odborem investic a údržby a právní vztah
uložení nového vedení v pozemcích města bude následně vypořádán zřízením věcného
břemene.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2019
Usnesení č. 453
Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu s panem S. Š., bytem Cejsice 10,
Vimperk, jakožto vlastníkem pozemku parc. č. 1842/33 v k. ú. Vimperk, smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení věcného břemene
uložení zemního kabelového vedení a umístění pouličních lamp veřejného osvětlení
v části této parcely, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 2558-66/2019. Náklady na
zřízení tohoto věcného břemene ponese strana oprávněná tj. město Vimperk a věcné
břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu určitou 10 let tj. do 31.12.2029. Rada města
pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2019

Usnesení č. 454
Rada města rozhodla nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru nemovitostí
parc. č. 1467/1 – ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Vimperk, dle předložené žádosti
státního podniku Lesy České republiky, Správy toků – oblast povodí Vltavy, ve smyslu
prodeje jeho části o přibližné výměře 500 m2 dotčené vodohospodářskou stavbou ve
vlastnictví žadatele a pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro
zveřejnění záměru prodeje.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2019
Usnesení č. 455
Rada města mění své usnesení č. 422 ze dne 06.05.2019 tak, že v zastoupení města
Vimperk jako vlastníka pozemků parc. č. 2210, parc. č. 1884/2 v k. ú. Vimperk a parc.
č. 922, parc. č. 281/35 v k. ú. Křesanov souhlasí dle nového předloženého návrhu
s umístěním informačních tabulí s mysliveckou informační a výchovnou tématikou na
těchto pozemcích města za předpokladu, že po dokončení instalace těchto tabulí budou
pozemky města uklizeny, tj. veškerý zbytkový materiál bude z pozemků odstraněn
a umístění tabulí bude projednáno s odborem výstavby a územního plánování (stavební
úřad). Souhlas je vydáván Mysliveckému spolku Šumava Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2019
5. Žádosti o přidělení dotace z rozpočtu města
Přílohy:

a) žádost ZUŠ Vimperk ze dne 10.05.2019 čj. MUVPK-KS 16235/19
b) žádost Českomoravské myslivecké jednoty z. s. – Okresní myslivecký spolek
Prachatice ze dne 15.05.2019, čj. MUVPK-KS 16872/19

Usnesení č. 456
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 5.000 Kč ZUŠ Vimperk, Nerudova 297,
Vimperk na úhradu nákladů spojených s vydáním almanachu u příležitosti 70 let od
svého založení. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje
předložit vyúčtování dotace do 30.11.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 27.05.2019
Usnesení č. 457
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 4.000 Kč Českomoravské myslivecké
jednotě z. s. – Okresnímu mysliveckému spolku Prachatice, Starokasárenská 192,
Prachatice na úhradu nákladů spojených s pořádáním chovatelské přehlídky trofejí
2018 ve dnech 14.05.2019 – 19.05.2019 ve Strunkovicích nad Blanicí. Dotace bude
poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do
30.06.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 27.05.2019

6. Žádost o souhlas s použitím městského znaku
Přílohy:

- žádost HZS Jč kraje ze dne 14.05.2019, MUVPK-KS 16682/19

Usnesení č. 458
Rada města souhlasí s použitím městského znaku na tiskovinách, plakátech
a bannerech při pořádání krajského kola soutěže hasičských záchranných sborů
Jihočeského kraje, která se bude konat dne 22.06.2019 na Zadově.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 27.05.2019
7. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:
a) návrh smlouvy o poskytnutí dotace s Jč krajem na realizaci projektu „Mezinárodní filmový
festival NaturVision 2019 Vimperk“ (30.000 Kč)
b) žádost R. S. ze dne 10.05.2019 čj. MUVPK-ŠK 16181/19 o přidělení dotace z rozpočtu
města Vimperk na částečnou úhradu nákladů na opravu povrchu ohradní zdi v ul. Zámek,
Vimperk
Usnesení č. 459
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem,
týkající se realizace projektu „Mezinárodní filmový festival NaturVision 2019 Vimperk –
18. ročník“, a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.05.2019
Usnesení č. 460
Rada města rozhodla poskytnout R. S., Luční 500, Vimperk, dotaci ve výši 10.000 Kč
z rozpočtu města Vimperk na částečnou úhradu nákladů na opravu povrchu ohradní zdi
na pozemku KN 337 v ulici Zámek ve Vimperku. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu
odboru ŠK. Žadatelka předloží závěrečné vyúčtování nejpozději do 30.11.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 17.06.2019
8. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) návrh dohody o předčasném užívání stavby „Vimperk, ulice Mírová –
autobusová zastávka“
b) zahájení zadávacího řízení akce „Vimperk, ulice Slunečná – ZTV“ – výzva
k podání nabídek, návrh smlouvy o dílo
c) návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Vimperk – regenerace panelového
sídliště – 1. etapa – projektové práce“, žádost Ing. arch. J. Kročáka ze dne
15.05.2019, záznam o předběžné řídící kontrole

Usnesení č. 461
Rada města rozhodla uzavřít dohodu o předčasném užívání stavby na akci: "Vimperk,
ulice Mírová - autobusová zastávka" mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk
a obchodní společností STRABAG a. s, Na Bělidle 198/21, Praha 5, dle předloženého
návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 24.05.2019

Usnesení č. 462
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek zahájit zadávací řízení na akci: „Vimperk, ulice Slunečná –
ZTV“.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 06.06.2019
Usnesení č. 463
Rada města jmenuje v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při
zadávání veřejných zakázek komisi na zadávací řízení na akci: „Vimperk, ulice Slunečná
– ZTV“ ve složení Mgr. Kuncl Zdeněk, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Alena Szabová,
Ing. Bohumil Petrášek.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 06.06.2019
Usnesení č. 464
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je
zajištění projektové dokumentace na akci „Vimperk – regenerace panelového sídliště –
1. etapa – projektové práce“, mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a
Ing. arch. J. Kročákem, Otakarova 20, České Budějovice, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 30.06.2019
9. Různé
R1) Žádost o přidělení dotace
Přílohy:

- žádost Rady ZŠ TGM Vimperk ze dne 20.05.2019 o přidělení dotace na
dopravu žáků v rámci turnaje Mc Donald Cup

Usnesení č. 465
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 3.000 Kč Radě ZŠ TGM Vimperk, z. s., 1.
máje 268, 385 01 Vimperk na úhradu nákladů spojených s dopravou na krajské kolo
kopané v rámci turnaje Mc Donald Cup, které se uskuteční dne 21.05.2019 ve
Strakonicích. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje
předložit vyúčtování dotace do 30.06.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, FO, termín do 27.05.2019

Zapsala:
Starostka:
Člen rady:

Bc. Renata Samohejlová, Petra Láchová
Ing. Jaroslava Martanová
Mgr. Zdeněk Kuncl

