Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.05.2019
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, JUDr. Tomáš Samek, Ing.
Petr Samek
Mgr. Zdeněk Kuncl
Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník
Mgr. et Mgr. Adéla Jiříková, vedoucí odboru ŠK
Ing. Ivana Janoudová, vedoucí FO
Martina Jírovcová, referentka odboru HB
Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví – žádosti o poskytnutí individuální
dotace
4. Bytové záležitosti
5. Pozemky
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
7. Zápis z jednání dopravní komise
8. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov
9. Různé

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

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 20.05.2019

2. Návrh rozpočtových opatření
Přílohy:

- návrh FO

Usnesení č. 466
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši 990.000 Kč (RO č. 21).
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek T.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 10.06.2019
3. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví – žádosti o poskytnutí individuální
dotace
Přílohy:

a) žádost společnosti Hospic sv. J. N. Neumanna, o. p. s. ze dne 17.01.2019
b) žádost Spolku Slunečnice ze dne 11.02.2019, čj. MUVPK-SV 4946/19
c) žádost Oblastní charity Vimperk ze den 27.11.2018, čj. MUVPK-SV 39978/18

Usnesení č. 467
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a
zdravotnictví ve výši 10.000 Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., Prachatice,
na hospicovou péči pro občany města Vimperk v roce 2019. Vyúčtování dotace bude
předloženo do 31.01.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek T.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, FO, termín do 28.06.2019
Usnesení č. 468
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a
zdravotnictví ve výši 40.000 Kč pro rok 2019 organizaci Spolek Slunečnice Vimperk na
zajištění projektu Sociálně terapeutické dílny – Spolek Slunečnice. Vyúčtování dotace
je požadováno doložit do 31.01.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek T.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, FO, termín do 28.06.2019
Usnesení č. 469
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a
zdravotnictví ve výši 20.000 Kč pro Oblastní charitu Vimperk na zajištění projektu Nexus
(krizová pomoc) v roce 2019. Vyúčtování dotace je požadováno doložit do 31.01.2020.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0 (chybí Samek T.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor SV, FO, termín do 28.06.2019

4. Bytové záležitosti
Přílohy:
a) žádost L. K. ze dne 15.05.2019 o prodloužení NS k bytu č. 30 v ul. Luční čp
499, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
b) žádost M. R. ze dne 14.05.2019 o prodloužení NS k bytu č. 8 v ul. Mírová čp.
435, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
c) žádost K. P. ze dne 14.05.2019 o prodloužení NS k bytu č 26 v ul. Mírová čp.
430, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
d) žádost A. P. ze dne 15.05.2019 o prodloužení NS k bytu č. 25 v ul. K. Weise
čp. 396, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
e) žádost M. K. ze dne 14.05.2019 o prodloužení NS k bytu č. 1 v ul. SNP čp.
461, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
f) žádost R. K. ze dne 13.05.2019 o prodloužení NS k bytu č. 5 v ul. 1. máje čp.
74, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
g) žádost F. R. ze dne 10.05.2019 o prodloužení NS k bytu č. 10 v ul. U Lázní
čp. 171, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
h) žádost M. K. ze dne 14.05.2019 o prodloužení NS k bytu č. 22 v ul. K Rokli
čp. 495, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
i) žádost L. D. ze dne 10.05.2019 o prodloužení NS k bytu č. 9 v ul. Mírová čp.
428, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
j) žádost J. B. ze dne 16.05.2019 o prodloužení NS k bytu č. 11 v ul. SNP čp.
462, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
k) žádost M. K. ze dne 15.05.2019 o prodloužení NS k bytu č. 1 v ul. Sklářská
čp. 399, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
l) žádost E. M. ze dne 15.05.2019 o prodloužení NS k bytu č. 25 v ul. Sklářská
čp. 399, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
m) žádost J. D. ze dne 13.05.2019 o prodloužení NS k bytu č 10 v ul. Pod
Pekárnou čp. 590, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
n) žádost V. Vávrové – VAVI ze dne 16.05.2019 o prodloužení NS k bytu č. 32
v ul. K Rokli čp. 496, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB
o) žádost J. P. ze dne 16.05.2019 o souhlas k podnájmu bytu č. 3 v ul.
Čelakovského čp. 400, Vimperk, vyjádření MěSD, návrh smlouvy o podnájmu
bytu s K. H., návrh odboru HB
p) žádost V. Š. ze dne 15.05.2019 o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o
splátkách a o řešení mimosoudní cestou, vyjádření MěSD, evidence předpisu a
plateb, návrh odboru HB
Usnesení č. 470
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 30 v ulici Luční čp. 499
ve Vimperku s L. K., trvale bytem tamtéž, do 30.06.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.06.2019
Usnesení č. 471
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 8 v ulici Mírová čp. 435
ve Vimperku s M. R., trvale bytem tamtéž, do 30.06.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.06.2019

Usnesení č. 472
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 26 v ulici Mírová čp. 430
ve Vimperku s K. P., trvale bytem tamtéž, do 31.05.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.06.2019
Usnesení č. 473
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 25 v ulici Karla Weise
čp. 396 ve Vimperku s A. P., trvale bytem tamtéž, do 30.06.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.06.2019
Usnesení č. 474
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1 v ulici SNP čp. 461 ve
Vimperku s M. K., trvale bytem tamtéž, do 30.06.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.06.2019
Usnesení č. 475
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 v ulici 1. máje čp. 74 ve
Vimperku s R. K., trvale bytem tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od 01.07.2019.
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 03.06.2019
Usnesení č. 476
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 10 v ulici U Lázní čp.
171 ve Vimperku s F. R., trvale bytem tamtéž, do 30.06.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.06.2019
Usnesení č. 477
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 22 v ulici K Rokli čp. 495
ve Vimperku s M. K., trvale bytem tamtéž, do 30.06.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.06.2019
Usnesení č. 478
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 9 v ulici Mírová čp. 428
ve Vimperku s L. D., trvale bytem tamtéž, do 30.06.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.06.2019

Usnesení č. 479
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 11 v ulici SNP čp. 462
ve Vimperku s J. B., trvale bytem tamtéž, do 05.06.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.06.2019
Usnesení č. 480
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1 v ulici Sklářská čp.
399 ve Vimperku s M. K., trvale bytem tamtéž, do 30.06.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.06.2019
Usnesení č. 481
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 25 v ulici Sklářská čp.
399 ve Vimperku s E. M., trvale bytem tamtéž, do 30.06.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.06.2019
Usnesení č. 482
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 10 v ulici Pod Pekárnou
čp. 590 ve Vimperku s J. D., trvale bytem tamtéž, do 26.06.2021.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.06.2019
Usnesení č. 483
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 32 v ulici K Rokli čp. 496
ve Vimperku, 3+1, s Věrou Vávrovou – VAVI, Pivovarská 475, Vimperk, do 30.06.2020.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.06.2019
Usnesení č. 484
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 3 v ulici Čelakovského
čp. 400, dle předloženého návrhu mezi nájemcem J. P. a podnájemkyní K. H., trvale
bytem Karla Weise čp. 393, Vimperk, a to na dobu určitou s platností od 01.06.2019 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 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.06.2019

Usnesení č. 485
Rada města souhlasí s úhradou dluhu manželů V. a Z. Š. ve výši 59.695 Kč, který vznikl
na bytě č. 22 v ulici Mírová čp. 431 ve Vimperku dle dohody o splátkách a to tak, aby byl
dluh uhrazen do 18 měsíců. Dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do
15.06.2019. Rada města trvá na svém usnesení č. 142 ze zasedání rady města dne
11.02.2019.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 03.06.2019
5. Pozemky
Přílohy:

a) pronájem části pozemku v k. ú. Vimperk za účelem umístění plechové garáže
– kopie zveřejněného záměru č. 18/10/2019, žádost M. a V. Š. ze dne
29.04.2019, snímek mapy se zákresem, návrh NS, návrh odboru HB
b) změna pachtovní smlouvy se společností Farma ToKu – žádost ze dne
29.04.2019, s. r .o., kopie zveřejněného záměru č. 19/10/2019, nabídka
společnosti Farma ToKu s. r. o. ze dne 23.05.2019, snímek mapy se zákresem,
kopie pachtovní smlouvy, návrh dodatku č. 1, návrh odboru HB
c) souhlas se záměrem stavby „Rekonstrukce VTL RS Vimperk – město“ –
žádost společnosti REGAMONT, s. r. o. ze dne 15.05.2019, snímek mapy se
zákresem, podmínky města, návrh odboru HB
d) uzavření plánovací smlouvy se společností VOLDRICH s. r. o. a se
společností PŘÍTOMNÁ BUDOUCNOST Vimperk, s. r. o. – stavba „Vimperk,
Areál U Sloupů – napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“
– návrh smluv, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
e) pacht části pozemku v k. ú. Solná Lhota za účelem zahrádkaření – snímek
mapy se zákresem, návrh odboru HB

Usnesení č. 486
Rada města rozhodla pronajmout manželům M. a V. Š., bytem Brantlova 89, Vimperk
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 parc. č. 819/5 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 18 m2, za účelem umístění plechové garáže.
Nájemní
smlouva
bude
uzavřena
na
dobu
neurčitou
od
01.06.2019
2
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 18 Kč/m /rok. Rada města
pověřuje starostku města podpisem této smlouvy o nájmu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2019
Usnesení č. 487
Rada města rozhodla propachtovat společnosti Farma ToKu, s. r. o., se sídlem Jaroškov
5, Stachy pozemek parc. č. 840 – trvalý travní porost o výměře 2633 m2 vedený
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,
v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Křesanov k zemědělské činnosti
(pastva, sečení, sklizeň travních porostů). Rada města pověřuje starostku města
podpisem dodatku č. 1 Pachtovní smlouvy č. 40-142/15, dle předloženého návrhu,
uzavřené dne 03.07.2015 mezi městem Vimperk jako propachtovatelem a společností
Farma ToKu, s. r. o. jako pachtýřem. Změnou této pachtovní smlouvy dochází rozšíření
předmětu pachtu o výše uvedený pozemek parc. č. 840 v k. ú. Křesanov a k navýšení
ročního pachtovného na částku 5.287 Kč/rok.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2019

Usnesení č. 488
Rada města souhlasí dle předloženého návrhu s projektovou dokumentací ke stavbě
„Rekonstrukce VTL RS Vimperk - město“, předloženou dne 15.05.2019 společností
REGAMONT, s. r. o. a jejíž investorem bude společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Tato stavba řeší rekonstrukci vysokotlaké
regulační stanice plynu v ulici Karoliny Světlé ve Vimperku a nové propojení VTL a STL
plynovodu a zasahuje do pozemků města parc. č. 1289/3 a parc. č. 1289/5 v k. ú.
Vimperk. Souhlas je vydáván investoru stavby za předpokladu, že při realizaci stavby
dodrží podmínky města stanovené odborem hospodářským a bytovým, a právní vztah
uložení nového vedení v pozemku města bude následně vypořádán zřízením věcného
břemene.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 10.06.2019
Usnesení č. 489
Rada města rozhodla uzavřít se společností VOLDRICH s. r. o., se sídlem K Řeporyjím
120, Třebonice, Praha 5 dle předloženého návrhu plánovací smlouvu, jejímž předmětem
je závazek města, že nejpozději do 30.06.2021 zrealizuje stavbu pod názvem „Vimperk,
Areál U Sloupů – napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“, která
umožní napojení kanalizace a vodovodu areálu U Sloupů na existující veřejnou
kanalizační a vodovodní síť města Vimperk, a která je nutná pro navýšení aktuální
kapacity místní ČOV, bez které nelze stavebně povolit a dokončit projekt společnosti
VOLDRICH s. r. o. spočívající ve zbudování dvou bytových domů na jí odkoupených
nemovitostech v areálu U Sloupů dle uzavřených kupních smluv ze dne 29.11.2017 a ze
dne 17.08.2018 tj. pozemku parc. č. 2522/40 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.429
m2, jehož součástí je stavba bez čp./če. – jiná stavba, a pozemku parc. č. 2522/30 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.450 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če. –
jiná stavba, pozemku parc. č. 2522/62 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8.618 m2
a pozemku parc. č. 2522/172 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8.011 m2 vše v k. ú.
Vimperk. Rada města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2019
Usnesení č. 490
Rada města rozhodla uzavřít se společností PŘÍTOMNÁ BUDOUCNOST Vimperk s. r. o.,
se sídlem Růžová 110, Zdiby dle předloženého návrhu plánovací smlouvu, jejímž
předmětem je závazek města, že nejpozději do 30.06.2021 zrealizuje stavbu pod názvem
„Vimperk, Areál U Sloupů – napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II.
etapa“, která umožní napojení kanalizace a vodovodu areálu U Sloupů na existující
veřejnou kanalizační a vodovodní síť města Vimperk, a která je nutná pro navýšení
aktuální kapacity místní ČOV, bez které nelze stavebně povolit a dokončit projekt
společnosti PŘÍTOMNÁ BUDOUCNOST Vimperk s. r. o. spočívající ve zbudování
zařízení se zvláštním režimem poskytujícího sociální služby na jí odkoupených
nemovitostech v areálu U Sloupů dle uzavřené kupní smlouvy ze dne 29.05.2018 tj.
pozemku parc. č. 2522/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.579 m2, jehož součástí
je stavba bez čp./če. – jiná stavba, pozemku parc. č. 2522/8 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 1.027 m2 a pozemku parc. č. 2522/29 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
8.684 m2 vše k. ú. Vimperk. Rada města pověřuje starostku města podpisem této
smlouvy.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.06.2019

Usnesení č. 491
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pachtu části pozemku zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí
pro obec Vimperk a k. ú. Solná Lhota, na LV č. 10001 pro město Vimperk, označeného
jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 425/30 – trvalý travní porost o výměře části
150 m2, za účelem údržby, trávení volného času a zahrádkaření. Pachtovní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve
výši 2 Kč/m2/rok. Pozemek bude propachtován stávajícímu uživateli této zahrádky.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.05.2019
6. Záležitosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Přílohy:

a) návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl – novoroční
ohňostroj 2019, e-mailová urgence ze dne 23.01.2019
b) poskytnutí dotace neinvestičního charakteru – 19. ročník setkání
dřevosochařů – dopis Jč kraje ze dne 09.05.2019 čj. MUVPK-ŠK 15984/19 ze
dne 09.05.2019 (40.000 Kč), návrh smlouvy
c) návrh smlouvy o dílo na oboustranné vyznačení dvou nových okruhů pro
nordic walking, zakreslení okruhů
d) zadání zakázky „Tisk kalendáře Vimperk 2020“ – nabídky tiskáren
e) výpověď smlouvy o dílo na zhotovování Vimperský novin – nabídka tiskáren
1x A4

Usnesení č. 492
Rada města rozhodla uzavřít licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl
mezi městem Vimperk a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
v souvislosti s pořádáním novoročního ohňostroje dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 31.05.2019
Usnesení č. 493
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeského
kraje ve výši 40.000 Kč za účelem zajištění projektu „19. ročník setkání dřevosochařů“
dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 04.06.2019
Usnesení č. 494
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oboustranné
vyznačení dvou nových okruhů pro nordic walking, mezi městem Vimperk,
Steinbrenerova 6, Vimperk a Klubem českých turistů Tábor, Fügnerova 822, Tábor, dle
předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 14.06.2019

Usnesení č. 495
Rada města rozhodla zadat zakázku „Tisk kalendáře Vimperk 2020“ tiskárně INPRESS
a. s., Žerotínova 5, České Budějovice a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního
ruchu vystavením příslušné objednávky.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 30.06.2019
Usnesení č. 496
Rada města rozhodla podat výpověď smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1 a č. 2, jejímž
předmětem je zhotovování Vimperských novin k datu 29.05.2019, z důvodu změny
vydavatele.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor ŠK, termín do 14.06.2019
7. Zápis z jednání dopravní komise – odloženo na jednání RM 05.06.2019
Přílohy:

- zápis z jednání dne 07.05.2019

8. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov – odloženo na jednání
RM 05.06.2019
Přílohy:

- zápis ze dne 28.04.2019

9. Různé
R1) Ústní informace Ing. Petráška o poskytnutí dotace na provoz služby „Taxik Maxik“ – bez
usnesení.

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Starosta:

Ing. Jaroslava Martanová

Člen rady:

Ing. Bohumil Petrášek

