Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 24.06.2019
Přítomni:

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

Hosté:

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

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Záležitosti finančního odboru
3. Návrh na uzavření nájemní smlouvy s dohodou o narovnání
4. Záležitosti odboru investic a údržby
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
6. Pozemky
7. Jednací řád Rady města Vimperk a komisí Rady města Vimperk
8. Nákup elektrické energie pro město Vimperk
9. Návrh příkazní smlouvy o výkonu funkce městského architekta
10. Zvýhodněná nabídka Komerční banky pro zaměstnance města Vimperk
11. Návrh smlouvy o poskytnutí sponzorského daru
12. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování změny č. 2 ÚP Vimperk
13. Různé

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

1. Kontrola usnesení
Přílohy:

- zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 17.06.2019

2. Záležitosti finančního odboru
Přílohy:

- návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2019

Usnesení č. 557
Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu:
- změny v objemu rozpočtu ve výši 465.523 Kč (RO č. 29),
- změna ve výdajích rozpočtu ve výši 10.000 Kč (RO č. 30).
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Kuncl. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: FO, termín do 08.07.2019
3. Návrh na uzavření nájemní smlouvy s dohodou o narovnání
Přílohy:

- návrh nájemní smlouvy s dohodou o narovnání na kamerový bod „Hotel
Vltava“, plná moc

Usnesení č. 558
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s dohodou o narovnání pro kamerový
bod „Hotel Vltava“ se společností INVEPRO s. r. o. se sídlem: Kaplířova 62, 385 01
Vimperk, dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Kuncl. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: MěP, termín do 15.07.2019
4. Záležitosti odboru investic a údržby
Přílohy:

a) stavební práce „Vimperk, ulice Slunečná – ZTV“ – návrh smlouvy o dílo,
zpráva o hodnocení nabídek, záznam o předběžné kontrole
b) stavební práce „Vimperk, ulice Brantlova – ZTV“ – návrh smlouvy o dílo,
zpráva o hodnocení nabídek, záznam o předběžné řídící kontrole

Usnesení č. 559
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise
na zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Vimperk, ulice Slunečná – ZTV"
rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku společnosti Stavební firma HUKO s. r.
o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5. Tato nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Kuncl. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 17.07.2019
Usnesení č. 560
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební
práce: „Vimperk, ulice Slunečná – ZTV " mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6,
Vimperk a společností Stavební firma HUKO s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5,
dle předloženého návrhu.

Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Kuncl. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 17.07.2019
Usnesení č. 561
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise pověřená
zadavatelem k provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Vimperk, ulice Brantlova – ZTV na
pozemcích parc. č. 1685/1, 1719/4 a 1719/1 v k. ú. Vimperk", rozhodla zadat výše
uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi zadávacího řízení KVINT Vlachovo Březí s. r.
o., Konopiště 45, Vlachovo Březí, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější a ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší
nabídkové ceny.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2019
Usnesení č. 562
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka
malého rozsahu na stavební práce: „Vimperk, ulice Brantlova – ZTV na pozemcích parc.
č. 1685/1, 1719/4 a 1719/1 v k. ú. Vimperk" mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6,
Vimperk a vybraným dodavatelem KVINT Vlachovo Březí, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 31.07.2019
5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
Přílohy:

a) žádost M. C. ze dne 14.06.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3
v ul. Mírová čp. 458 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
b) žádost A. K. ze dne 14.06.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 22
v ul. Mírová čp. 434 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
c) žádost A. P. ze dne 10.06.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2
v ul. K Rokli čp. 496 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
d) žádost J. R. ze dne 10.06.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5
v ul. Mírová čp. 429 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o, návrh odboru HB
e) žádost B. N. ze dne 10.06.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3
v ul. Pražská čp. 181 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
f) žádost V. K. ze dne 12.06.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 21
v ul. Sklářská čp. 399 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
g) žádost J. Ch. ze dne 01.07.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 24
v ul. Čelakovského čp. 404 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru
HB
h) žádost P. A. ze dne 11.06.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4
v ul. Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh
odboru HB
i) žádost M. Š. ze dne 30.05.2019 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6
v ul. Mírová čp. 458 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
j) žádost L. Š. ze dne 05.03.2019 o souhlas s prodloužením nájemní smlouvy
k bytu č. 12 v ul. Mírová čp. 425 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh
odboru HB

k) žádost L. Š. ze dne 07.03.2019 o souhlas k podnájmu bytu č. 12 v ul. Mírová
čp. 425 ve Vimperku mezi žadatelem a M. H., návrh podnájemní smlouvy,
vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB
Usnesení č. 563
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 3 v ulici Mírová čp. 458
ve Vimperku s M. C., trvale bytem tamtéž, do 30.06.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.07.2019
Usnesení č. 564
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 22 v ulici Mírová čp. 434
ve Vimperku s A. K., trvale bytem tamtéž, do 30.06.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.07.2019
Usnesení č. 565
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 2 v ulici K Rokli čp. 496
ve Vimperku s A. P., trvale bytem tamtéž, do 30.06.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.07.2019
Usnesení č. 566
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici Mírová čp. 429
ve Vimperku s J. R., trvale bytem tamtéž, do 31.07.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.07.2019
Usnesení č. 567
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 v ulici Pražská čp. 181 ve
Vimperku s B. N., trvale bytem tamtéž, a to na dobu neurčitou s platností od 01.08.2019.
Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.07.2019
Usnesení č. 568
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 21 v ulici Sklářská čp.
399 ve Vimperku, s V. K., trvale bytem tamtéž, do 31.07.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.07.2019
Usnesení č. 569

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 24 v ulici Čelakovského
čp. 404 ve Vimperku, s J. Ch., trvale bytem tamtéž, do 31.07.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.07.2019
Usnesení č. 570
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 4 v ulici Nad Stadionem
čp. 199 ve Vimperku, s P. A., trvale bytem tamtéž, do 31.07.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.07.2019
Usnesení č. 571
Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 6 v ulici Mírová čp. 458
ve Vimperku, s M. Š., trvale bytem tamtéž, do 31.07.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.07.2019
Usnesení č. 572
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 v ulici Mírová 425 ve
Vimperku s L. Š., trvale bytem tamtéž, a to na dobu určitou s platností od 01.07.2019 do
30.06.2020. Nájemné je stanoveno ve výši 37,47 Kč/m2/měsíc.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 01.07.2019
Usnesení č. 573
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 12 v ulici Mírová čp.
425 ve Vimperku mezi nájemcem L. Š. a podnájemkyní M. H., trvale hlášena
Steinbrenerova čp. 6, Vimperk dle předloženého návrhu, a to na dobu určitou s platností
od 01.07.2019 do 30.06.2020 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 01.07.2019
6. Pozemky
Přílohy:

a) žádost NPÚ ze dne 17.06.2019 o souhlas s umístěním mobilních toalet na
pozemku parc. č. 444 v k. ú. Vimperk, snímek mapy se zákresem, návrh odboru
HB
b) žádost T. Kuneše ze dne 13.06.2019 o ukončení nájemní smlouvy č. 40099/09 k pozemku parc. č.1633 v k. ú. Vimperk, snímek mapy se zákresem,
návrh odboru HB
c) změna pachtovní smlouvy č. 40-09/17 o pachtu zemědělské půdy – žádost
AGRODRUŽSTVA Šumavské Hoštice ze dne 17.06.2019, snímek mapy se
zákresem, soupis propachtovaných pozemků, návrh odboru HB

d) žádost stavebníků ze dne 13.06.2019 o vypořádání vlastnických vztahů
k nově vybudované vodovodní přípojce k pronajatým zahrádkám v ul. Mírová,
faktury, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
e) žádost Mgr. D. ze dne 17.06.2019 o přístupovou cestu k pozemku parc. č.
2522/186 v k. ú. Vimperk areál U Sloupů, snímek mapy se zákresem vyjádření
odboru IÚ, snímek mapy se zákresem plánované stavby E.ONu, návrh odboru
HB
f) stanovisko k návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Zvonková – sdělení Pozemkového úřadu Č. Krumlov ze dne 17.06.2019,
zaslané dokumenty KPÚ, návrh odboru HB
g) žádost V. Sch. ze dne19.06.2019 o odkoupení stavby bez čp./če. postavené
na parc. č. 99 v k. ú. Hrabice, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB
Usnesení č. 574
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 444 v k. ú.
Vimperk souhlasí s umístěním mobilních toalet pro návštěvníky Vimperského zámku na
části tohoto pozemku v období od 27.06.2019 do 06.10.2019. Souhlas je udělen
Národnímu památkovému ústavu, územní památkové správě v Českých Budějovicích.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2019
Usnesení č. 575
Rada města rozhodla ukončit pronájem parcely parc. č. 1633 – trvalý travní porost v k. ú.
Vimperk užívaného k zemědělským účelům (sečení) s nájemcem panem T. K., bytem
Zlatá Stezka 270, Vimperk podle nájemní smlouvy č. 40-099/09 k pozemkové parcele
uzavřené dne 30.04.2009, dohodou k 30.06.2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2019
Usnesení č. 576
Rada města rozhodla zveřejnit záměr změnit pachtovní smlouvu č. 40-09/17 uzavřenou
dne 15.03.2017 se společností AGRODRUŽSTVO Šumavské Hoštice se sídlem Buk 70,
Prachatice jako pachtýřem jejímž předmětem je pacht zemědělských pozemků ve
vlastnictví města Vimperk v k. ú. Veselka u Vimperka. Předmětem této změny je
navýšení ročního pachtovného z původních 2.000 Kč/ha/rok na nově stanovené
pachtovné 4.150 Kč/ha/rok, počínaje rokem 2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2019
Usnesení č. 577
Rada města souhlasí s uhrazením části nákladů na vybudování vodovodní přípojky na
pozemku města parc. č. 1853 k pronajatým zahrádkám v ulici Mírová parc. č. 1849/1
a parc. č. 1854 vše v k. ú. Vimperk ve výši 31.059 Kč dle předložených faktur. Tato částka
bude uhrazena společným stavebníkům tj. panu M. K., bytem Mírová 436, Vimperk, panu
L. T., bytem Mírová 428, Vimperk, paní P. P., bytem SNP 464, Vimperk, panu J. J., bytem
Mírová 454, Vimperk, paní M. H., bytem SNP 462, Vimperk a B. K., bytem Smetanova 382,
Vimperk. Na základě tohoto proplacení bude podepsán předávací protokol
a vybudovaná vodovodní přípojka se stane vlastnictvím města Vimperk.

Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 31.07.2019
Usnesení č. 578
Rada města se seznámila s žádostí pana Mgr. L. D., bytem U Sloupů čp. 1, Vimperk o
zajištění přístupové cesty k pozemku parc. č. 2522/186 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
v jeho vlastnictví s tím, že nesouhlasí, aby pozemek ve vlastnictví města Vimperk par.
č. 2522/162 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Vimperk sloužil jako přístupová cesta
dle předloženého návrhu žadatele.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2019
Usnesení č. 579
Rada města nemá námitek proti předloženému návrhu soupisu nároků tj. nového určení
pozemků ve vlastnictví města Vimperk vyhotoveného Státním pozemkovým úřadem
Český Krumlov v rámci Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zvonková
a pověřuje starostku města jeho podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2019
Usnesení č. 580
Rada města pověřuje vedoucího odboru hospodářského a bytového MěÚ Vimperk
zastupováním města Vimperk tj. jako vlastníka pozemků v k. ú. Zvonková, při
projednávání Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zvonková pořizované
Státním pozemkovým úřadem Český Krumlov.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 30.06.2019
Usnesení č. 581
Rada města rozhodla nakládat s budovou bez čp./če. – jiná stavba, postavenou na parc.
st. č. 99 v k. ú. Hrabice, dle předložené žádosti V. Sch., ve smyslu jejího prodeje a
pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru
prodeje tj. zajištění ocenění této stavby.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor HB, termín do 15.07.2019
7. Jednací řád Rady města Vimperk a komisí Rady města Vimperk
Přílohy:

- návrh jednacího řádu Rady města Vimperk a komisí Rady města Vimperk

Usnesení č. 582
Rada města v souladu s § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
vydává Jednací řád rady města a komisí rady města s platností od 01.07.2019 a pověřuje
starostku a místostarostu města jeho podpisem.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

Zodpovídá: S, MS, TAJ, termín do 30.06.2019
8. Nákup elektrické energie pro město Vimperk
Přílohy:

- seznam zadavatelů odebírajících elektrickou energii, nabídka na realizaci
veřejné zakázky na dodávky elektrické energie formou dostupného nákupu na
období dodávky let 2020 – 2023 od spol. ENSYTRA, návrh smlouvy příkazní
vč. přílohy

Usnesení č. 583
Rada města schvaluje nákup elektrické energie pro město Vimperk a jeho společnosti
a příspěvkové organizace města v rámci otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, hodnocené elektronickou aukcí v elektronickém nástroji
pro zadavatele, a to formou postupného nákupu pro období dodávek v letech 2020 až
2023.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: IÚ, MěSD, organizace, společnosti, termín do 31.12.2019
9. Návrh příkazní smlouvy o výkonu funkce městského architekta
Přílohy:

- návrh příkazní smlouvy o výkonu funkce městského architekta

Usnesení č. 584
Rada města rozhodla uzavřít Příkazní smlouvu o výkonu funkce městského architekta
s Ing. arch. René Dleskem, Ph.D., Holečkova 86, Praha 5 – Smíchov, na dobu neurčitou,
dle předloženého návrhu.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0, chybí Samek T. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS - personální, termín do 31.07.2019
10. Zvýhodněná nabídka Komerční banky pro zaměstnance města Vimperk
Přílohy:

- zvýhodněná nabídka spol. Komerční banka, a. s. pro zaměstnance města
Vimperk a formulář potvrzení o zaměstnání

Usnesení č. 585
Rada města byla seznámena se zvýhodněnou nabídkou společnosti Komerční banka,
a. s., Na Příkopě 33, Praha 1, pro zaměstnance města Vimperk.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 30.06.2019
11. Návrh smlouvy o poskytnutí sponzorského daru
Přílohy:

- návrh smlouvy o poskytnutí sponzorského daru od společnosti OV Media s. r.
o.

Usnesení č. 586
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi
poskytovatelem OV Media s. r. o., Boubínská 483, Vimperk a příjemcem městem
Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, na zajištění sportovní činnosti místních

sportovních organizací prostřednictvím města a její sportovní komise dle předloženého
návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, KS, termín do 31.07.2019
12. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování změny č. 2 ÚP Vimperk
Přílohy:

- návrh dodatku č. 1, kopie Smlouvy o dílo ze dne 31.01.2017, čerpání výdajů
rozpočtu s rezervací a blokací k 31.05.2019 v Kč

Usnesení č. 587
Rada města rozhodla uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 na zpracování změny č. 2
územního plánu Vimperk mezi městem Vimperk a Projektovým atelierem AD s. r. o.,
Hosín 165, Hluboká nad Vltavou, dle předloženého návrhu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín do 30.06.2019
13. Různé
R1) Schválení pravidel Participativního rozpočtu města Vimperk
Přílohy:

- návrh Ing. Samka, Pravidla Participativního rozpočtu aneb „Tvoříme Vimperk“

Usnesení č. 588
Rada města schvaluje pravidla participativního rozpočtu města Vimperk pro rok 2019.
Administrací participativního rozpočtu pověřuje koordinátora ZM – Renatu Leškovou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: Ing. Petr Samek, termín do 01.07.2019
R2) Výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu s názvem „Kvalitní úřad, spokojený
občan – modernizace webových stránek města Vimperk“
Přílohy:

- návrh Ing. Samka, bez příloh

Usnesení č. 589
Rada města rozhodla zahájit výběr dodavatele zakázky malého rozsahu s názvem
„Kvalitní úřad, spokojený občan – modenizace webových stránek města Vimperk“
formou přímého zadání v souladu s ustanoveními čl. IV. Vnitřní směrnice č. 1/2014
Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek. Administrací výběru dodavatele je
pověřen Ing. Petr Samek.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: Ing. Petr Samek, termín do 01.09.2019
Datum vyhotovení zápisu: 25.06.2019
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